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Genzyme markerer World MS Dagen 
med en ny udgivelse.
 
Denne gang sætter vi fokus på 
MÆND med MS.
 
I magasinet får du bl.a.:
• Artikler om træning, gadgets, 
 udstyr til bilen, sex og parforhold
• Eksperters gode råd
• Seks mænds personlige erfaringer 
 med at leve med MS som mand, 
 partner og far
 
Få magasinet på din MS klinik  
fra onsdag d. 27. maj 2015.

Proud supporter of
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Et stort ønske  
kan blive til  
virkelighed

En række dagbladsartikler og tv-indslag har fra novem-
ber 2014 til februar i år sat fokus på ressourcemangel på 
landets scleroseklinikker.

Omdrejningspunktet for mediedækningen har været under-
søgelser foretaget af Scleroseforeningen blandt en bred skare 
af medlemmer, hvor formålet har været at påvise de enorme 
konsekvenser, denne mangel på ressourcer har for patien-
terne. 

Allerværst ser det ud i Region Nord. Her oplever hele 76 
procent af patienterne, at det er svært eller ligefrem umuligt 
at få en tid ved akut behov uden for de faste kontroller, og 64 
procent har inden for de sidste to år oplevet at få deres tid af-
lyst eller udskudt eller er ikke blevet indkaldt som planlagt.

En af hovedårsagerne til den uholdbare situa-
tion er, at ressourcerne over flere år ikke er fulgt 
med stigningen i antallet af mennesker med  
sclerose og med de mange nye behandlings-
muligheder, der – lykkeligvis – er kommet til i 
samme periode. 

Området er samtidig udfordret af mangel på 
speciallæger. Derfor er det nu tid til at komme 
til bunds i problemerne og til at tænke nyt. Der 

er brug for en omhyggelig udredning af hele sclerosebehand-
lingsområdet, som kan danne baggrund for en national hand-
lingsplan. Vi kommer ikke uden om en national handlings-
plan, hvis vi nu og i fremtiden skal sikre forsvarlige, sammen-
hængende behandlingsforløb for alle mennesker med sclerose 
– attakvise som progressive.

Derfor var det en sejr for foreningen, da Dansk Folke-
parti ultimo marts i år fremsatte et forslag om netop en na-
tional handlingsplan, der tilmed indtænker social- og be-
skæftigelsesindsatsen.

Vores opgave er nu at skubbe på, for at forslaget kom-
mer i mål, også selv om det skal genindsendes ved et even-
tuelt regeringsskifte. 

Af Christian L. Bardenfleth, 
formand for Scleroseforeningen

LEDER

Scleroseforeningen har gen-
nemført en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse. 
Den viser patientmæssigt 
store konsekvenser af res-
sourcepresset på sclerosekli-
nikkerne. 2.443 mennesker 
med sclerose har deltaget 
i undersøgelsen foretaget i 
januar 2015.

»Filmen er knækket for længe 
siden. Vi har ikke læger nok til 
at håndtere alle de opgaver, 
vi har fået. Vi har fået mange 
nye behandlinger de senere 
år, og fordi hyppigheden 
af sclerose stiger, har vi 
flere patienter tilknyttet 
klinikken end nogensinde 
før,« siger Jette Frederiksen, 
professor på København 
Universitet, overlæge i 
neurologi og daglig leder af 
scleroseklinikken på Glostrup 
Universitetshospital. 
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www.PSjegharMS.dk

Tak for alle jeres inspirerende historier
Vinderen annonceres på World MS Dagen den 27. maj 2015 

PS. Jeg har MS er en pris, der sætter fokus på livet med sclerose og hylder dig, der 
med din historie kan inspirere andre til et godt liv med MS

I 2015 sætter PS. Jeg har MS fokus på erfaringer med, hvordan personer med MS 
og deres pårørende har fundet en måde at leve med MS tæt på livet – uden at 
sygdommen tager kontrollen over deres liv

TAK!
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BABY PÅ VEJTanya venter sit første barn og det sætter tankerne i gang

Nr. 3 | 2014

KAPTAJN I EGET LIVVibeke og Jack vil hjælpe kørestols - 
brugere til at komme mere ud

For dig som lever med sklerose

Tips om kost og motion / Forskningsnyt / Stafetten: Hjemme fra Sailing Sclerosis

NY FORSKNINGBedre synstest skal give bedre diagnoser

Har du ikke modtaget seneste 
udgave af MS-magasinet 
– så bestil det på 
multipelsklerose.dk
Helt gratis

Behandlingen af multipel sklerose er under forandring. 
Det gør det i stigende grad muligt at leve et aktivt liv med MS. 

Alt det og mere til kan du læse om i MS-magasinet og på 
multipelsklerose.dk. Her kan du også stille spørgsmål til 
vores MS-ekspert, læse interviews med specialister og på 
MS-Bloggen følge med i dagligdagen hos de seks 
bloggere, som skriver om deres liv med multipel sklerose.   

18017695 Biogen Annonce MS_210x148 v2.indd   1 09/04/15   18:27
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KORT NYT

Scleroseforeningen deltager 
i juni 2015 på Folkemødet 
i Allinge på Bornholm, 
og det foregår igen med 
konceptet »Politik med 
udsigt«, hvor foreningen har 
hyret et gammelt træskib 
og sejler ud fra Allinge med 
politiske meningsdannere. 
Politikerne er udvalgt og 
relevante for sclerose-
området. Med på sejladserne 
er altid en informatør, der 
er et foreningsmedlem med 

sclerose, som fortæller om 
hverdagen med sclerose. 
Det har tidligere vist sig, at 
den kontakt og interesse, der 
skabes på Folkemødet, har 
kunnet bruges hele året rundt i 
forhold til det politiske arbejde. 
Folkemødet er blevet en oplagt 
kontaktskaber til det politiske 
Danmark. 
  Derudover deltager 
repræsentanter fra 
Scleroseforeningen i 
forskellige debatter på 

Folkemødet – blandt andet 
deltager en informatør på 
Patienttopmødet. Foreningen 
har i år fravalgt et eget 
debatarrangement, men 
arrangerer i stedet events med 
ambassadøren Ellie Jokar, der 
selv har sclerose, og hendes 
kollega Sara Al Naser fra 
DR-programmet »Det slører 
stadig«.
  »Vi satser i år på at gå 
målrettet efter de politiske 
kontakter, der har vist sig at 

være givende hele året rundt. 
Folkemødet er et oplagt sted 
at skabe disse kontakter. Til 
gengæld har vi bevidst droppet 
forsøget på at skabe synlighed 
ved at dele foldere ud eller have 
eget telt. Vores erfaring viser, at 
det ikke giver mening at forsøge 
at skabe synlighed på et sted, 
hvor 1.000 andre aktører også 
vil præcis det samme,« siger 
direktør Mette Bryde Lind.

SKIBET ER LADET  
MED POLITISKE  
HOLDNINGER

SÆT KRYDS  
I KALENDEREN:  
PÅRØRENDEWEEKEND

Lundbeckfonden har givet 45 millioner til forskning, der skal bruges til at 
nærstudere slimhinden i vores tarme og dens samspil med vores immunsystem.
  »Slimhinden i vores tarme er konstant udsat for fremmed materiale fra 
vores fødevarer og de hundrede tusinde milliarder mikroorganismer, der 
lever i vores tarme. Vi er derfor helt afhængige af immunsystemets evne 
til at håndtere alt dette, og nedbrud i disse mekanismer kan resultere i, at 
vi får kroniske inflammatoriske sygdomme som for eksempel sclerose,« 
forklarer William Winston Agace, professor i slimhindeimmunologi ved DTU 
Veterinærinstituttet, der skal lede det fem årige projekt.

Igen i år afholdes der Pårørendeweekend i 
Dronningens Ferieby. Det bliver fra fredag 
den 30. oktober til søndag den 1. november, og 
temaet bliver: »Pas på dig selv«. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu, og læs om tilmelding 
osv. i næste nummer af bladet. 

Har du BAGTT på din kæreste i dag?

B - erøring
A - nerkendende ord
G - aver
T - id og nærvær
T - jenester

Udpluk fra præsentation på  
sidste års pårørendeweekend

 45MILLIONER  
TIL  
TARMFORSKNING
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Hvis du er hurtig 
… kan du komme med på Jaguar-tur igen i år.
Men du skal være rigtig hurtig! 
Allerede lørdag den 16. maj kl. 20 
er der sidste tilmeldingsfrist, hvis 
du vil med. Dagen efter fordeler 
de frivillige bag arrangementet 
pladserne i bilerne til dette års 
køretur, som foregår den 25. maj 
(anden pinsedag).
  Prisen for arrangementet er 50 
kr.  per voksen og 20 kr. per barn. 
Betalingsoplysninger kommer via 
mail, når man har tilmeldt sig. 

Tilmelding sker til 
scleroseogjaguar@gmail.com. 
Angiv venligst navn, adresse, 
mobil, e-mail, lokalafdeling og 
antal passagerer, samt om børn er 
over/under 135 cm (har betydning i 
forhold til sikkerhedsseler) og evt. 
behov for hjælpemidler.

Læs evt. mere om 
arrangementet i 
aktivitetskalenderen på 
Storkøbenhavn – Vests 
hjemmeside. 

 ÅRSRAPPORT 2014 ER PÅ GADEN
Scleroseforeningens Årsrapport 2014 er færdig og kan ses på hjemmesiden:  

scleroseforeningen.dk/aarsrapporterogaarsregnskaber

 WEBCAST OM  
PROGRESSIV SCLEROSE

I marts mødtes førende forskere inden for 
progressiv sclerose i Boston for at give en 
opdatering på forskningen inden for området. 
Et panel af eksperter snakkede om emnet, og 
det hele blev optaget, så du i ro og mag kan 
sidde hjemme og se det, når det passer dig. 
Optagelsen er på engelsk, men kan du forstå 
det, er der masser af spændende viden at hente. 
Optagelsen findes her: 

http://edge.mediaserver.
com/m/p/95gdq3j6

 VOKSENTRÆF 2015
Som sædvanligt afholdes der også i 2015 
Voksentræf den anden weekend i september 
(11.-13. september).
  I år med overskriften »Fysisk træning og MS« 
ved Ulrik Dalgas.
  Arrangørerne lover en spændende weekend, 
hvor man både skal være lyttende og fysisk 
aktiv, men hvor der også vil være plads til 
snakkepauser og en lille lur.
  Fredag aften vil der traditionen tro være 
åben mikrofon, hvor alle får mulighed for at 
bidrage med deres historie, et musikalsk indslag 
eller lignende.
  Lørdag vil deltagerne hele dagen arbejde 
med temaet »Fysisk træning og MS«.
  Det foregår i Dronningens Ferieby, og prisen 
for hele træffet bliver 550 kr.

Tilmeld dig her 
http://be9.dk/tilmelding2015

Linket bliver åbnet omkring  
middag den 16. maj.

Se evt. også Facebookgruppen  
»Sclerose Voksentræf«. 

 Forskning 18 %
 Patienthjælp 42,4 %
 Information 16,9 %
 Indtægtsskabende virksomhed 12,4 %
 Forenings- og adm.-udgifter 10,3 %

 Bidrag 36,4 %
 Arv 24,3 %
 Medlemskontingenter 17,8 %
 Indsamlinger 11,6 %
 Tips- og lottomidler 7 %
 Salgsindtægter 2,9 %

Udgifter Indtægter
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Af Maibrit Jürs, 
freelancer

Usynligt syge skal  
være bedre til at  
åbne munden
Mange kender kun de synlige konsekvenser af sclerose. Derfor møder scleroseramte 
ofte misforståelser. Psykolog Line Vejlgaard-Laursen opfordrer til, at man arbejder på 
at blive bedre til at udtrykke sine begrænsninger og behov, når man er usynligt syg.

Du ser da lidt træt ud. Ja-
men, den mørke tid er 
også hård at komme igen-

nem.« Eller »Hvor er du heldig, 
at du kan gå derhjemme og hygge 
dig hver dag.« 

De fleste mennesker med  
sclerose oplever, at omgivelserne 
misforstår og indimellem forklej-
ner de usynlige symptomer på 
sygdommen. Og man må af og til 
have hård hud på følelserne, for 

at kunne absorbere 
omverdenens mis-
forståede bemærk-
ninger. 

Men løsningen er 
ikke nødvendigvis at 
affinde sig med eller 
bære over med det. 

»Mange med sc-
lerose vil have glæde af at arbejde 
med at give udtryk for deres be-
grænsninger og behov.« 

Det mener Line Vejlgaard-
Laursen, der er psykolog på Sc-
lerosehospitalet i Haslev.

»Træthed, smerter og glem-
somhed er allemandseje. Derfor 
kan det være en stor udfordring 

for folk uden sclerose at forstå, 
at der er stor forskel på, hvordan 
det opleves for en med sclerose 
og for en rask person. Når et 
menneske siger »Nåh ja, det ken-
der jeg godt,« er det i virkelig-
heden et udtryk for, at personen 
lige præcis ikke har forstået, hvad 
det drejer sig om,« siger hun.

Udarbejd en strategi
Line Vejlgaard-Laursen anbefa-
ler, at man udarbejder en strategi 
for, hvordan man vil informere 
sine omgivelse om sygdommen. 

»Hvis man selv er åben og for-
tæller om sine begrænsninger og 
behov, kan omgivelserne lettere 
forstå og støtte,« siger hun.

Man kan lave nogle standard-
formuleringer, så man ikke bli-
ver overrumplet. Det kan for 
eksempel være at sige højt, at 
man lige har brug for et par se-
kunder til at svare, så folk ikke 
bare snakker videre, men giver 
tid til, at man kan deltage i sam-
talen, selvom man lige skal finde 
ordene.

»For mange er det en hurdle 

at komme over, men det er en 
lettelse på sigt, at man ikke altid 
behøver at tænke over, hvad man 
skal sige, eller hvordan man skal 
få det sagt.«

Man kan også benytte sig af 
Scleroseforeningens tilbud om 
informationsmøder for pårø-
rende. »Sclerose kommer hele 
familien ved, så det er en god 
idé at få et fælles sprog omkring, 
hvordan man har det. Så når man 
siger: »Nu er jeg altså helt flad,« 
så ved ægtefællen, præcis hvad 
man mener, og hvordan han eller 
hun skal tage hensyn,« siger psy-
kologen.

Dumme bemærkninger  
er ofte velmente
Nogle mennesker med sclerose er 
tilbøjelige til at adoptere det, de 
oplever som omverdenens mistro 
og manglende anerkendelse. 

»De reaktioner, man møder, 
kan være med til at danne ens 
selvforståelse,« siger Line Vejl-
gaard-Laursen. 

Så når man oplever, at andre 
synes, man er dum, fordi man 

Hvis man selv er 
åben og fortæller om 

sine begrænsninger og 
behov kan omgivelserne 
lettere forstå og støtte
Line Vejlgaard-Laursen

»



» FOLK TROR IKKE 
PÅ, AT JEG ER SYG«
Hun ser frisk og rask ud, men indimellem er hun ved 
at falde helt sammen. Det har kostet Trine Frøstrup 
både job og kæreste at have en usynlig sygdom.

Hun er smart i tøjet, make-
uppen er lagt, og håret 
sat. For dem, der ikke 

kender hende, virker hun både 
frisk og rask. Men 46-årige Trine 
Frøstrup lider af attakvis sclerose 
og er langtfra altid frisk. Det giver 
jævnligt anledning til misforstå-
elser.

»Der er så mange fordomme. 
Folk tror tit, at jeg er doven. 
Nogle gange ville jeg ønske, at jeg 
manglede et ben i stedet. Det ville 
være lettere at have et synligt 
handikap,« siger Trine Frøstrup. 

Hun lider slemt af sclerose-
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ikke kan købe letmælk og rug-
brød uden en indkøbsseddel, 
kan man også selv komme til 
at opfatte sig som dum.

Men de bemærkninger, man 
løber ind i, er oftest velmente 
og bunder i, at folk ikke forstår 
omfanget af en sygdom som 
sclerose. Derfor opfordrer Line 
Vejlgaard-Laursen til, at man 
reflekterer over, hvad en »dum 
bemærkning« kan komme af. 
Måske mener vennerne det 
faktisk godt, når de for tiende 
gang anbefaler deres kiroprak-
tor, som er »helt fantastisk til 
at ordne en gang ondt i ryg-
gen«. 

»Man kan hurtigt komme 
til at opfatte andres bemærk-
ninger, som om de ikke aner-
kender sygdommen. Men det 
er ikke nødvendigvis intentio-
nen. Derfor er det en god idé 
at stoppe op og tænke over el-
ler måske endda spørge ind til, 
hvad de i virkeligheden mener, 
så man undgår misforståel-
ser.« 
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træthed, der plud-
selig dukker op og 
overmander hende 
helt. Benene vil hel-
ler ikke, som Trine 
vil. Men da det ikke 
kan ses på hende, 

giver det ofte anledning til ube-
hagelige misforståelser. For ek-
sempel har Trine Frøstrup et skilt 
til handikapparkering. Det har 
hun brug for, for på dårlige dage 
kan hun kun gå få meter. Men 
flere gange har folk påtalt, at hun 
har parkeret på en handikap-
plads, med bemærkninger som 
”du fejler jo ikke noget”.

»I starten blev jeg hamrende 
ked af det, når folk ikke troede 
på, at jeg var syg. Jeg forsøgte at 
forklare min sygdom. Nu er jeg 
meget mere afklaret, jeg behø-
ver jo ikke at forsvare mig selv. 
Jeg har sgu ret til det handikap-
skilt!«

Mistede jobbet
Trine Frøstrups dagligdag er på-
virket af dårlig hukommelse, og 
hun bliver let forvirret, når hun 
skal have for mange bolde i luf-
ten. De kognitive problemer ko-

stede hende et fleksjob, hun el-
lers var rigtig glad for.

»I starten gik det godt, fordi 
min chef forstod, at jeg havde 
brug for lange deadlines og over-
skuelige opgaver,« fortæller hun.

Men for at spare transporttid 
valgte hun at blive flyttet til en 
anden afdeling. Der fik hun en ny 
chef, som ikke havde samme for-
ståelse. 

»Jeg fik mange forskellige op-
gaver, og det gjorde mig stresset 
og forvirret, fordi min hukom-
melse ikke kunne følge med. Det 
endte med, at jeg blev fyret, fordi 
jeg lavede for mange fejl.«

De næste to år kæmpede hun 
for at få en førtidspension, men 
fordomme og misforståelser hos 
de kommunale sagsbehandlere 
gjorde det til en hård omgang.

»Jeg mødte jo op på jobcente-
ret udhvilet og i stiletter, for jeg 
vil da gerne gøre et godt indtryk. 
Men det var åbenbart en fejl, for 
sagsbehandlerne troede jo ikke 
på, at jeg var syg.«

 I 2012 fik hun dog endelig 
førtidspension efter at have hen-
vendt sig til Scleroseforeningen.

»Her mødte jeg endelig nogle 

rigtig gode socialrådgivere, der 
havde forståelse for min sygdom 
og støttede mig i, at jeg skulle 
have førtidspension,« siger hun.

Svær kærlighed
Også privat spænder sclerosens 
usynlige symptomer ben for Tri-
nes liv. For selvom hun kan få 
mændenes opmærksomhed, er 
det ikke altid nok i længden. 
Det kan være svært at holde fast 
i kærligheden, når kæresterne 
ikke forstår omfanget af hendes 
sygdom. Og selv mænd, der har 
kendt hende godt, er endt med 
at trække sig, fordi sygdommen 
gjorde det for kompliceret.

»Jeg har mistet to kærester, 
fordi jeg har sclerose.«

En forstod ikke, at der ikke var 
støvsuget, når han kom hjem fra 
arbejde, for Trine havde jo været 
hjemme hele dagen. En anden 
drømte om at rejse og kunne ikke 
forestille sig, at Trine var i stand 
til det. Også selvom hun forsøgte 
at forklare, at det kunne hun 
altså godt.

»Jeg planlægger mit liv efter, 
at jeg kan alting i morgen – ikke 
at jeg ikke kan.« 

Jeg mødte jo op på 
jobcenteret udhvilet 

og i stiletter, for jeg vil da 
gerne gøre et godt indtryk.
Trine Frøstrup
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KYS SCLEROSE FARVEL
Sådan kysser du sclerose  farvel
Hver dag får to danskere konstateret sclerose, og dermed får to familier vendt op og ned på deres 
liv. Sygdommen bryder typisk ud i 20 til 40 års alderen, men teenagere og børn får også sclerose. 
To ud af tre, der får diagnosen, er kvinder. 

Se her, hvordan du kan være med til at kysse sclerose farvel. 

Støt med SMS eller MobilePay Støt, når du handler

*Koster 30 kr. + alm sms takst. Udbyder: Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby

Hjælp os med at kysse sclerose farvel
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Lav din egen indsamling Køb kys-kager og støt forskning

Giv dig selv en udfordring. Få kolleger, venner og familie til at 
støtte din indsamling til Kys Sclerose Farvel. 

Du kan udfordre dig selv sportsligt, holde en fest, bage kyskager 
eller samle ind for et familiemedlem eller en ven med sclerose. 
Kun fantasien sætter grænser. 

Opret en online indsamling på: Betternow.org/dk/kys15

 Dit bidrag kan 
 udrette store ting
Støt forskning i sclerose.
Få stregkoden scannet og støt med:

Kr. 20,-
Få stregkoden scannet og støt med:

Kr. 20,-Kr. 20,-Kr. 20,

Mange butikker har Scleroseforeningens grønne 
indsamlingsbøsser stående i foråret. Hér kan du støtte. Hvert 
et bidrag tæller – selv dine småpenge kan udrette store ting. 
I REMA 1000 butikkerne sælges også støttestregkoder og 
læbepomader, og på � ere Shell stationer kan du købe 
mintpastiller. Det giver ”gode kys”!

På sclerosforeningen.dk/shop kan 
du købe � ere støtteprodukter. 

Sms Kys30 til 1231 og støt med 30 kr.*
eller støt via  MobilePay: 40 11 71 09

I København og på Frederiksberg kan du købe støttekager 
med grønne kys hos Holms Bager. For hver solgt kys-kage 
donerer Holms Bager 10 kr. til forskning i sclerose. 

Du � nder Holms Bager i Frederiksberg Centret, i Illum, på 
Bremerholmen 1 (ved Magasin i indre by) og på Torvegade 50 
på Christianshavn.
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Teva Denmark har opdateret og givet vores 
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De progressive patienter bliver afsluttet, og de attakvise mødes 
af aflysning på aflysning. Grunden er flere og flere patienter med 

sclerose og et stigende udvalg af medicin, der medfører flere 
konsultationer. Antallet af læger er ikke fulgt med, og i dag lider 
scleroseklinikkerne landet over under massiv ressourcemangel. 

Hør forklaringerne, bliv klogere på mulige løsninger og mød blandt 
andet Lone Moltved Wegener, der fik kæmpet sig ind på en anden 

scleroseklinik efter at være blevet afsluttet.

RESSOURCE
MANGEL

TEMA  
SIDE  

14 TIL 30

TEMA
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TEMA

Af Gitte Rudbeck

Scleroseforeningens nye 
landsdækkende spørgeske-
maundersøgelse viser store 

patientmæssige konsekvenser af 
ressourcepresset på sclerosekli-
nikkerne. 2.443 mennesker med 
sclerose har deltaget i undersø-
gelsen foretaget i januar 2015.

Hver anden sclerosepatient 
oplever, at det er svært eller helt 
umuligt at få en tid på sygehuset 
ved akut behov uden for de faste 
kontroller. Og mere end fire ud af 
ti (44 %) har inden for de sidste 
to år oplevet, at deres tid til kon-
trol er blevet aflyst eller udskudt 
af sygehuset, eller at de bare in-
gen indkaldelse har fået. 

Store omkostninger
De mangelfulde behandlingsfor-
løb risikerer at koste patienterne 
dyrt. Det forklarede professor 
Finn Sellebjerg fra scleroseklinik-
ken på Rigshospitalet i utvetydige 
vendinger i TV Avisen, da DR i 
februar bragte et indslag om un-
dersøgelsen:

»Worst case kan man forestille 
sig, at der er mennesker, der kan 
få attakker, som planter dem i 
en kørestol og giver svær inva-
liditet resten af livet, og at det 
kunne have været undgået, hvis 
de havde fået den optimale be-
handling.«

Tabet begrænser sig ikke til 
patienterne:

»Det koster ikke kun på hel-
bredskontoen for patienterne, når 
de ikke kommer til en neurolog 
i tide. Det har også store sam-
fundsmæssige omkostninger, når 

patienternes arbejdsevne forrin-
ges, fordi de ikke får den rette be-
handling,« siger Scleroseforenin-
gens direktør, Mette Bryde Lind.

Åregammelt problem 
Mette Bryde Lind finder under-
søgelsens resultater »alarme-
rende«, men de kommer ikke bag 
på hende:

»Undersøgelsen har bl.a. som 
formål at dokumentere de pa-
tientmæssige konsekvenser af den 
ressourcemangel, som i årevis 
har fået lov til at vokse sig større. 
Og som skyldes, at ressourcerne 
til klinikkerne ikke er fulgt med 
den stigning i patientantallet og 
de mange nye muligheder for me-
dicinsk behandling, der er kom-
met til i samme periode. Selv om 
begge dele stiller øgede krav til 
kapaciteten og ressourcerne på 
området.« 

Hun fortsætter:
»Det har ført til den uholdbare 

situation, vi oplever i dag, hvor 
patienter i sygdomsmodificerende 
behandling ikke følges tæt nok, og 
hvor patienter, der ikke kan be-
handles med sygdomsmodifice-
rende medicin, helt afsluttes eller 
bare aldrig hører fra hospitalet.«

Progressive rammes hårdt
Som en konsekvens af, at res-
sourcerne ikke er fulgt med, har 
klinikkerne set sig nødsaget til at 
prioritere. Det er gået hårdt ud 
over de progressive patienter, da 
der kun eksisterer retningslinjer 
med krav om regelmæssige kon-
troller for patienter, som er i syg-

domsmodificerende behandling, 
det vil sige patienter med attakvis 
sclerose.

Progressive patienter er blevet 
afsluttet på hospitaler landet over 
og henvist til deres praktiserende 
læger. En spørgeskemaundersø-
gelse foretaget af Scleroseforenin-
gen i 2014 blandt 1.103 sclerose-
patienter peger på, at det gælder 
for ca. 25 procent af disse. Det er 
ganske enkelt ikke godt nok, lyder 
det fra Mette Bryde Lind:

»Den praktiserende læge har 
jo af gode grunde ingen specia-
listviden om sclerose. Og det har 
progressive patienter samme be-
hov for adgang til som de attak-
vise. Det gælder med hensyn til 
både symptombehandling og re-
habilitering, som er afgørende for 
funktionsniveau og livskvalitet.«

Behov for tilbundsgående  
udredning
Området er samtidig præget af 
mangel på speciallæger. Og der 
er med Mette Bryde Linds ord 
tale om flere problemer, der gri-
ber ind i hinanden. Derfor er det 
vigtigt i første ombæring at få en 
tilbundsgående udredning af hele 
området:

»Vi skal have det nødvendige 
overblik, for at vi kan lave en na-
tional handlingsplan på sclerose-
området. Og en handlingsplan er 
alfa og omega, hvis vi skal sikre 
forsvarlige, sammenhængende og 
omkostningseffektive indsatser 
for alle sclerosepatienter i Dan-
mark ikke bare nu, men også i 
fremtiden.« 

NY UNDERSØGELSE:

Ressource manglen 
landet over
Bøvl med at komme til ved akut behov, afslutning af progressive patienter, aflyste 
tider og udskudte behandlinger. Det er virkeligheden på de danske scleroseklinik-
ker, viser en ny undersøgelse, Scleroseforeningen har gennemført.
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 REGIONALE FORSKELLE
Udfordringerne er de samme i hele landet, men undersøgelsen peger også på regionale 
forskelle. Mest tilspidset er situationen i Region Nordjylland. Her kan du se tallene for 
din region og sammenligne med de andre regioner og med landsgennemsnittet.

1.   Så mange har inden for de sidste to år oplevet, at deres tid 
til kontrol på sygehuset er blevet aflyst, er blevet udskudt 
eller at de ikke er blevet indkaldt til kontrol som planlagt. 

2.   Så mange har inden for de sidste to år oplevet, at det har 
været svært eller umuligt at få en tid på sygehuset uden for 
de faste kontroller, hvis de har haft behov for det.

REGION 
HOVEDSTADEN:

1. 47 %
2. 53 %

REGION  
SJÆLLAND:

1. 40 %
2. 50 %

REGION  
NORDJYLLAND:

1. 64 %
2. 76 %

REGION  
MIDTJYLLAND:

1. 36 %
2. 41 %

REGION  
SYDDANMARK:

1. 42 %
2. 43 %

LANDS-
GENNEMSNIT:

1. 44 %
2. 50 %
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Tre skarpe til  
Scleroseforeningens  
direktør
Der mangler ressourcer på landets scleroseklinikker, siger Scleroseforeningen.

Men hvor vil du have, at pen
gene skal komme fra? Hvem 
skal undvære, for at sclerose
patienter kan få?
Mette Bryde Lind: »Nu er det 
jo ikke penge, vi beder om. Det 
er en kortlægning af sclerosebe-
handlingsområdet, så vi kan få et 
nøjagtigt billede af problemerne 
og vigtigt input til, hvordan de 
bedst løses. Det er der brug for. 
Det viser de henvendelser, vi får 
fra vores medlemmer, og de un-
dersøgelser, vi på den baggrund 
har iværksat. Når det er sagt, er 
sclerose en sygdom, hvor tidlig og 
korrekt behandling har stor be-
tydning for handikapudviklingen. 

Den rammer tidligt i livet, hvor 
der gerne skulle være mange gode 
og aktive år tilbage for den en-
kelte. Så det er ikke kun menne-
skeligt, men også samfundsøko-
nomisk, at der er store omkost-
ninger forbundet med ikke at give 
den rette behandling i rette tid.«

Hvad er validiteten af de  
undersøgelser, Sclerose
foreningen selv har  
gennemført?
Mette Bryde Lind: »Vi gennem-
fører undersøgelser, fordi ingen 
andre gør det. Og fordi vi har ad-
gang til en meget bred andel af 
mennesker med sclerose i Dan-

mark. Vi lægger stor vægt på, at 
vores undersøgelser har en for-
nuftig repræsentativitet, og går 
aldrig ud med tal, vi ikke kan stå 
inde for, ligesom vi er meget op-
mærksomme på ikke at overtolke 
data. Men vi kan selvfølgelig ikke 
styre, hvordan andre tolker og 
bruger vores data.« 

Hvorfor har foreningen ikke 
gjort opmærksom på proble
met noget før?
Mette Bryde Lind: »Vi har lø-
bende gjort opmærksom på, at 
ressourcerne til klinikkerne og 
hospitalerne ikke er fulgt med 
udviklingen i antal-
let af mennesker 
med sclerose. Over 
en årrække har per-
sonalet på klinik-
kerne og hospita-
lerne løbet hurtigere 
og hurtigere, og det 
har delvist kompen-
seret for ressource-
manglen. Men mis-
forholdet har vokset sig for stort, 
og det er mange års manglende 
ressourcer, der nu slår voldsomt 
igennem over hele linjen. Dels 
som lange ventetider og aflysnin-
ger for patienter i sygdomsmodi-
ficerende behandling, dels som 
afslutninger eller manglende ind-
kaldelse af progressive patienter, 
som ikke kan behandles med syg-
domsmodificerende behandling. 
Derfor vil vi have området kort-
lagt. Så vi kan komme til bunds i 
problemerne og få området frem-
tidssikret ved hjælp af en natio-
nal handlingsplan. På den måde 
kan de stadig flere danskere, der 
lever med sygdommen, få en or-
dentlig behandling, uanset hvil-
ken type sclerose de har, og hvor 
de bor.« 

Vi gennemfører un
dersøgelser, fordi 

ingen andre gør det. Og 
fordi vi har adgang til en 
meget bred andel af 
mennesker med sclerose 
i Danmark.
Mette Bryde Lind

Af Gitte Rudbeck



19Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2015

National handlingsplan på 
scleroseområdet kan blive 
en realitet inden årsskiftet
Dansk Folkeparti har stillet forslag om, at regeringen inden næste år skal styrke indsatsen på 
scleroseområdet. Scleroseforeningens direktør glæder sig over forslaget:»Vi føler os hørt!«

En national handlingsplan, 
tilsyn af lægefaglig specia-
list, uanset om man har 

attakvis eller progressiv sclerose, 
og tidlig indsats på alle fronter. 
Det er grundelementerne i et for-
slag til en folketingsbeslutning, 
som Dansk Folkeparti (DF) har 
fremsat kort før påske.

I forslaget, som har sundheds-
ordfører Liselott Blixt som pen-
nefører, lyder det, at Folketinget 
inden 31. december skal pålægge 
regeringen at styrke indsatsen på 
scleroseområdet og garan-
tere sammenhængende 
behandlings- og rehabili-
teringsforløb for alle med 
sclerose.

Fem forslagspunkter
Forslaget kommer ef-
ter en række artikler 
og indslag i pres-

sen om ressourcemanglen på 
scleroseområdet. Skriverierne, 
der vakte stor politisk opmærk-
somhed og sendte en byge af 
spørgsmål ned over sundheds-
ministeren, har været baseret på 
undersøgelserne fra Sclerose-
foreningen, som er omtalt på de 
foregående sider. 

I forslaget lyder det, at rege-
ringen skal pålægges »at udar-
bejde en national sclerosehand-
lingsplan, der styrker indsatsen 
på scleroseområdet i relation til 
medicinsk behandling, rehabili-
tering, forebyggelse/træning og 
social- og beskæftigelsesindsats«.

Vigtigt med en  
helhedsorienteret indsats
»Vi har længe arbejdet for at 
skabe forståelse for behovet for 
en kortlægning og en national 
handlingsplan, så det er rig-
tig dejligt, at der er kommet 
et forslag, og vi vil selvfølge-
lig blive ved med at skubbe 

på, så det kan 

komme sikkert i mål,« lyder det 
fra Scleroseforeningens direktør, 
Mette Bryde Lind.

Hun er særligt glad for, at for-
slaget lægger op til, at en natio-
nal handlingsplan skal styrke 
indsatsen i forhold til både medi-
cinsk behandling, rehabilitering, 
forebyggelse og træning, og når 
det gælder sociale forhold og be-
skæftigelse.

»Det er meget vigtigt for men-
nesker med sclerose, at der sker 
en helhedsorienteret indsats. Syg-
dommen har både fysiske, psyki-
ske og sociale konsekvenser. Der 
skal tages hånd om alle aspekter, 
så man sikrer, at de 
ramte kan fortsætte 
deres liv så optimalt 
som muligt. Det er 
altafgørende både 
for de enkelte med 
sclerose, for deres 
familier og for sam-
fundet, for hvem det 
også betaler sig, at 
der sættes effektivt 
ind på alle områder,« siger Mette 
Bryde Lind. 

Den videre procedure
Et beslutningsforslag er ikke for-
fatningsmæssigt bindende på 
samme måde som et lovforslag, 
men vedtages det i Folketinget, 
er det yderst sjældent, at rege-
ringen ignorerer det. Proceduren 
er nu, at forslaget skal førstebe-
handles i Folketinget. Datoen er 
endnu ikke sat. Bliver det helt el-
ler delvist vedtaget her, vil Sund-
hedsudvalget arbejde videre med 
den endelige udformning. Kan 
der findes flertal for den, sendes 
beslutningsforslaget tilbage til 
Folketinget, hvor det så skal en-
deligt vedtages. 

Vi har længe arbejdet 
for at skabe forstå

else for behovet for en 
kortlægning for en natio
nal handlingsplan, så det 
er rigtig dejligt, at der er 
kommet et forslag.
Mette Bryde Lind

Af Gitte Rudbeck
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TEMA

Af Sandra Holmgaard
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I næsten fem uger har jeg dag-
ligt kimet landets sclerose-
klinikker ned. Min opgave 

var klar: Få fat i de ansvarlige på 
Danmarks14 scleroseklinikker, 
stil dem en stribe spørgsmål og 
lav en kortlægning af klinikker-
nes udfordringer og behov til Lev 
med SCLEROSE.

Men ofte var den eneste lyd i 
den anden ende af telefonen ven-
temusik. Eller en telefonsvarer. 
Kom jeg endelig igennem til en 
sygeplejerske, var svaret, at læ-

gen havde for travlt 
til at tale med mig. 
Da bladets deadline 
nærmede sig, måtte 
jeg erkende, at jeg 
kun havde fået fat i 
en lille håndfuld an-
svarlige læger.

Det tegner et bil-
lede af en branche, 
som har så travlt, at 

man knap kan tro det. Men sådan 
er virkeligheden derude.

På scleroseklinikkerne vælter 
opgaverne ind fra højre og ven-
stre. Flere konsultationer, flere 
behandlingsmuligheder og øgede 
krav om registrering sætter sit 

præg på en i forvejen presset 
hverdag. 

»Filmen er knækket for længe 
siden. Vi har ikke læger nok til at 
håndtere alle de opgaver, vi har 
fået. Vi har fået mange nye be-
handlinger de senere år, og fordi 
hyppigheden af sclerose stiger, 
har vi flere patienter tilknyttet 
klinikken end nogensinde før,« 
siger Jette Frederiksen, professor 
på København Universitet, over-
læge i neurologi og daglig leder 
af scleroseklinikken på Glostrup 
Universitetshospital. 

Siden 2009 er der blandt an-
det ikke tildelt neurologressour-
cer svarende til de ekstra opga-
ver, som klinikken har fået i for-
bindelse med ny behandling med 
Tysabri og Gilenya. I Glostrup 
betyder det, at lægerne løber 
stærkt hver eneste dag for at nå 
deres opgaver, ligesom lægerne 
arbejder gratis ved skrivebordet 
i fritiden, for blandt andet at leve 
op til alle registreringskravene. 

Flere behandlingsmuligheder, 
flere medicinskift 
Efterhånden som flere behand-
lingsmuligheder bliver tilgæn-

gelige, skifter patienterne oftere 
medicin. Tidligere var der ingen 
alternativer, men i dag kan du 
prøve noget andet, hvis bivirk-
ningerne er slemme, eller hvis 
medicinen ikke er tilstrækkelig 
virksom. 

»Vi er glade for, at der kom-
mer nye og bedre behandlings-
muligheder til, men der er ikke 
givet personaleressourcer til op-
gaven. Hver gang en patient skif-
ter medicin, lægger det et eks-
tra pres på os. En stabil patient, 
som tidligere så os én gang om 
året, skal efter et medicinskift 
have mindst fire konsultationer 
det første år. Vi drukner i alle 
de ekstra besøg,« fortæller Jette 
Frederiksen. 

Det betyder, at selvom antal-
let af patienter ikke stiger meget 
i den enkelte klinik, så stiger an-
tallet af konsultationer eksplo-
sivt. På bare fem år er antallet 
af konsultationer på de danske 
scleroseklinikker steget med 30 
procent. 

De mange medicinskift ko-
ster ressourcer, og paletten af 
behandlingsmuligheder udvides 
hele tiden. 

Progressive patienter  
taber prioriteringsspil
Scleroseklinikkerne er pressede på tid. De progressive patienter ender bagerst i køen

 Når vi ikke længere 
kan tilbyde medi

cinsk behandling, så af
slutter vi kontakten. Det 
er en prioritering, vi er 
nødt til at lave
Nadia Issa, overlæge på  
scleroseklinikken i Hillerød
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ATTAKVIS

PROGRESSIV

HOSPITAL

Progressive ender  
bagerst i køen 
På scleroseklinikken i Hillerød er 
den direkte konsekvens af mang-
lende ressourcer, at progressive 
patienter kun undtagelsesvist får 
en tid i klinikken. Det fortæller 
overlæge Nadia Issa: 

»Det har været sådan de sene-
ste tre-fire år. Når vi ikke længere 
kan tilbyde medicinsk behand-
ling, så afslutter vi kontakten. Det 
er en prioritering, vi er nødt til at 
lave,« siger hun.  

Netop den problematik er ikke 
fremmed. Danmarks næststørste 
scleroseklinik på Glostrup Uni-
versitetshospital har en ambition 
om at tilse alle patienter – men 
det er svært at leve op til. 

»Alle patienter er i princip-
pet lige. Men patienter, der viser 
høj sygdomsaktivitet, kan ikke 
vente tre måneder. Så må vi hel-
lere rykke stabile patienter, der 
typisk indkaldes årligt. Bagerst 
i den prioriterings-kø er de pro-
gressive patienter, som kun kan 
tilbydes symptomatisk behand-
ling. Det handler ikke om, at vi 
har glemt dem eller ikke vil tilse 
dem. Men vi har retningslinjer, 

der forpligter os til at se patienter 
i attakforebyggende behandling 
jævnligt. Vi har ikke samme for-
pligtelse over for de progressive 
patienter,« fortæller Jette Frede-
riksen.  

Daglige prioriteringer 
Når ressourcerne er knappe, bli-
ver det en slags prioriteringsspil, 
hvor de patienter, der er i medi-
cinsk behandling, vinder konsul-
tationerne på klinikkerne. Udfor-
dringerne handler også om ube-
satte stillinger på klinikkerne. 

»Vi mangler læger for at 
kunne tilse alle patienter. Vi har 
to ledige overlægestillinger og 
én ledig afdelingslægestilling. 
De har stået ledige i to år. Der er 
ingen, der søger stillingerne. Vi 
mangler specialiseret personale, 
så vi er nødt til at prioritere mel-
lem vores patienter hver eneste 
dag,« fortæller ledende overlæge 
på neurologisk afdeling i Slagelse 
Helmer Buchardt Pedersen. 

Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2015
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TEMA

»UDEN GODE  
PÅRØRENDE  

VAR JEG
23-årige Kristine Fiil er mor til to små børn og var i gang med sin 
uddannelse, da hun blev ramt af sclerose. Mange attakker gjorde, 
at hun gerne ville skifte medicin. Men det kom til at tage sin tid. I 
mellemtiden mistede hun sin læreplads.

GÅET NED«
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Den første aflysning var 
ikke sjov. Anden gang blev 
jeg sur. Tredje gang var 

jeg så rasende, at jeg havde brug 
for en boksebold. Fjerde gang 
satte jeg mig bare ned og græd. 
Jeg gav helt op.«

Sådan beskriver 23-årige Kri-
stine Fiil sine følelser, da hun 
var igennem et forløb med flere 
aflysninger på scleroseklinikken 
på Aalborg Universitetshospital i 
efteråret.

Hun fik sin diagnose i juli må-
ned sidste sommer. Det hele be-
gyndte med en plet i synsfeltet, 
og snart havde hun mistet synet 
helt på venstre øje. 

Kristines attakvise sclerose 
har ramt hendes gang, men ellers 
er det mest alt det usynlige, hun 
mærker. 

»Det er gået stærkt ned ad 
bakke. Jeg er ekstremt træt, jeg 
husker dårligt og kan ikke holde 
fokus. Jeg kan slet ikke styre 
mit temperament. Jeg ser lige-
som mig selv udefra og tænker 
»stop, stop, stop«, når jeg råber 
ad min familie. Min neurolog 
har foreslået, at jeg skulle have 
lykkepiller, jeg synes bare, at jeg 
får medicin nok i forvejen. Men 
det værste er uvisheden. Det 
er svært, at jeg ikke ved, hvad 
der sker i morgen, fordi jeg har 
børn. Hvis det bare var mig selv 
og min mand, så ville det må-
ske være nemmere. Men det er 
slemt, at jeg ikke ved, om jeg 
kan lege med mine børn om et 
år. Fysisk har sclerosen allerede 
givet mig nogle slemme ideer 
om, hvad den er i stand til. Jeg 
bruger kateter nu og har også 
problemer med at holde på affø-
ringen. Og jeg er altså kun 23 år 
gammel,« fortæller hun.

Attakker på trods  
af medicinen
Der var bivirkninger ved Kristi-
nes første attakmedicin, men det 
værste var, at hun fortsatte med 
at få attakker. I september må-
ned kontaktede hun derfor Aal-
borg Universitetshospital med et 
ønske om at skifte medicin. Hun 
fik at vide, at hun skulle scannes 
inden et eventuelt medicinskifte. 
Hun blev indkaldt og scannet. 
Herefter skulle hun havde svar på 
scanningen. Og så begyndte af-
lysningerne.

Først havde Kristine en tid den 
10. oktober 2015. Den blev aflyst. 

Hun fik en ny tid den 28. okto-
ber. Den blev aflyst.

Så fik hun en tid den 10. no-
vember. Den blev aflyst.

Det udløste en ny tid den 19. 
november. Den blev også aflyst 
og udsat til den 24. november.

Kostede lærepladsen
Kristine manglede et halvt år af 
sin uddannelse til kontorassistent 
med speciale i offentlig admini-
stration. De mange attakker og 
det langstrakte forløb med at få 
skiftet medicin kostede hende til 
sidst lærepladsen. 

»Jeg var sygemeldt, fordi jeg 
blev ved med at få attakker. Jeg 
ventede på at få en ny medicin, 
der kunne holde attakkerne i 
skak, så jeg kunne komme tilbage 
på arbejde. Jeg turde næsten ikke 
fortælle mit arbejde om sygehu-
sets aflysninger til sidst, for det 
lød jo som noget, jeg fandt på,« 
fortæller Kristine.

»Min praktikplads prøvede 
at være forstående. Men det var 
svært, når de ikke kunne se min 
sygdom på mig. Til sidst lod de 
min kontrakt udløbe i novem-
ber.« 

Da aflysningerne blev ved med 
at tikke ind, tog Kristines mor til 
sidst affære. 

»Min mor var hidsig. Hun 
var helt oppe i det røde felt. Hun 
kunne se, hvor skidt jeg havde 
det over aflysningerne, og hvor 
bange jeg var over ikke at få et 
svar på scanningen. Både min 
mor og far var rasende over, at 
der ikke skete mere. Vi var jo ikke 
selv herre over det her, og vi følte 
os så magtesløse og frustrerede.« 

Kristines mor kontaktede Pa-
tientvejledningen på Aalborg 
Universitetshospital. Dagen efter 
ringede scleroseklinikken og gav 
Kristine svar på scanningen over 
telefonen. 

Stadig på sygedagpenge
Scanningen viste en stor syg-
domsudvikling med mange nye 
plaks. I december måned be-
gyndte Kristine så på sin nye 
medicin. Hun har ikke fået mere 
energi, som ellers var håbet. Men 
hun har på den anden side ikke 
haft nogen attakker. P.t. er hun 
stadig på sygedagpenge.

»HK arbejder for, at jeg måske  
kan gøre min uddannelse færdig 
på nedsat tid. Fuld tid er urea-
listisk, som jeg har det nu. Jeg 
frygter, at jeg måske slet ikke kan 
færdiggøre den,« fortæller Kri-
stine og fortsætter:

»Jeg var gået ned af alle de 
aflysninger, hvis jeg ikke havde 
haft gode pårørende. Nogen, der 
kunne tage alle de slåskampe, 
som jeg ikke orker. Man skal 
brokke sig for at komme nogen 
vegne. Men jeg synes, at det er 
trist, at det skal være sådan.«

På Aalborg Uni-
versitetshospital 
er konstitueret le-
dende overlæge på 
neurologisk afde-
ling Ole Fedders 
enig:

»Hvis det havde 
været min datter, 
så var jeg fandeme 
blevet gal! Og det 
var ikke gået så 
stille af sig, som det 
har gjort i Kristi-
nes tilfælde. Det er 
forfærdeligt at læse 
hendes historie. Det 
kan vi ikke være be-
kendt. Jeg synes, at 
det er flovt.«

Samtidig vil han 
gerne fortælle om 
den, udvikling neu-
rologisk afdeling 
har været inde i si-
den Kristine Fiils 
forløb.

»Det har været 
en presset afdeling, 
blandt andet fordi 
den faste læge har 
været sygemeldt. 
Det gjorde, at man 
virkelig kom bagud. 
Jeg meddelte tidligt ledelsen, at 
skuden ville synke, hvis ikke vi 
gjorde noget. Og de reagerede. 
Der er blevet fundet nogle midler, 
så situationen er nu, at man har 
næsten tre faste stillinger mod 
stort set ingen for ganske kort tid 
siden. Vi får også ganske snart en 
vikar ansat i tre måneder, så vi 
kan få fjernet en pukkel af ven-
tende patienter. Det er ikke en 
mirakelkur, men jeg synes godt, 
man kan sige, at vi har formået at 
gøre noget ved situationen.« 

Af Lotte Skou Hansen

Hvis det havde været 
min datter, så var jeg 

fandeme blevet gal! Og 
det var ikke gået så stille 
af sig, som det har gjort i 
Kristines tilfælde. Det er 
forfærdeligt at læse hen
des historie. Det kan vi 
ikke være bekendt. Jeg 
synes, at det er flovt.
Ledende overlæge,  
Ole Sedders

»

Kristine Fiil
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TEMA

AFSLUTTET:

»Du har ikke noget at gøre  
på en neurologisk afdeling«
Lone Wegener Moltved blev afsluttet fra sin scleroseklinik, fordi hun led af progressiv 
sclerose. Herefter kæmpede hun sig selv ind på en anden klinik. Uden den medicin, hun fik 
udskrevet der, ville hun efter sin egen vurdering ikke have været på arbejdsmarkedet i dag.

Af Lotte Skou  
Hansen

»Nu skal du høre: Vi har ingen 
medicin, vi kan tilbyde dig, og 
derfor har du ikke noget at gøre 
på en neurologisk afdeling. Du 
kan kontakte din praktiserende 
læge fremover …«

Sådan lød beskeden, da Lone 
Wegener Moltved en dag kom til 
sin sædvanlige kontrol på scle-
reroseklinikken på Hillerød Sy-
gehus.

Lone Wegener Moltved var 
målløs og protesterede. Hun for-
klarede, at hun følte sig utryg 
ved, at hun nu ikke ville have ad-
gang til læger, der var speciali-
serede i sclerose. Og så spurgte 
hun, hvordan hun nu skulle høre 
om ny medicin og fremtidige 
forskningsforsøg.

»Det kan du læse om i avisen 
eller i Scleroseforeningens blad. 
Vi skal spare, så sådan er det,« lød 
svaret fra scleroseklinikkens læge. 

Brok udløste indkaldelse  
fra Herlev
Lone Wegener Moltved arbejder 
som marketingchef i et fleksjob 
på 13 timer om ugen. Ud over 
øget gangbesvær, der efterhån-
den har resulteret i flere og flere 
hjælpemidler, er Lone Wegener 
Moltveds mest dominerende sc-
lerosesymptom træthed.

»Jeg kan være træt, fra jeg står 
op om morgenen. Nogle dage or-
ker jeg næsten ikke at gå i bad. 
Trætheden går også ud over mit 
humør, så jeg isolerer mig.«

Da hun fik meldingen om, at 
hun var afsluttet af sin sclerose-
klinik, resignerede Lone Wegener 
Moltved ret hurtigt og accepte-
rede situationen. Først da hendes 
praktiserende læge havde brug 
for at stille et spørgsmål til sc-
leroseklinikken på Rigshospitalet, 



25Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2015

og der blev gjort opmærksom på 
et forskningsprojekt, kom Lone 
igen ind i systemet.

»Hvis ikke min læge havde 
ringet derind om noget helt an-
det, og hvis ikke de tilfældigvis 
havde fortalt om forsøget, ville 
jeg aldrig have hørt om det. Jeg 
kom med i forsøget, og på et tids-
punkt brokkede jeg mig til den 
læge, der var ansvarlig for det, 
over, at jeg var blevet afsluttet i 
Hillerød. Kort efter det fik jeg en 
indkaldelse til Herlev Hospital. 
Jeg formoder, at lægen på Riget 
har fået dem til at indkalde mig. 
Jeg har vel brokket mig tilstræk-
keligt,« fortæller Lone.

Tryllemedicin 
Siden da er Lone kommet på 
Herlevs scleroseklinik til tjek 
hvert halve til hele år. 

»Anden gang jeg var på Her-
lev, blev jeg tilbudt Fampyra. Det 
virkede ikke for mig, men sagen 
er jo, at jeg aldrig ville være ble-
vet tilbudt at prøve det, hvis ikke 
jeg havde været tilknyttet en sc-
leroseklinik,« siger Lone.

Og selvom Fampyra ikke vir-
kede, var Lone senere heldig, da 
det handlede om behandling af 
hendes træthed.

»Efter noget tid beklagede jeg 
mig over min træthed på Herlev. 

Min læge sagde med det samme: 
»Vi prøver noget medicin!« Og 
Modiodal var ren tryllemedicin 
for mig. Det har en rigtig stor ef-
fekt på min træthed,« forklarer 
Lone og fortsætter:

»Det løfter også mit humør, 
fordi jeg ikke føler, at alting er så 
håbløst mere. Jeg tænker: »Nå, 
det kan jeg godt lige klare« om 
en masse ting i stedet for ikke at 
kunne overskue noget som helst. 
Mit liv uden den her medicin 
ville have været en meget hårdere 
kamp for bare at være til. Og jeg 
synes faktisk, at det er hårdt nok 
i forvejen …«

Tilknytningen til  
arbejdsmarkedet
Lones egen vurdering er, at uden 
medicinen mod træthed ville hun 
højst sandsynlig ikke have sit 
fleksjob mere.

»Uden min medicin tror jeg 
helt ærligt, at jeg ville være røget 
ud af arbejdsmarkedet, hvilket 
jeg ville være meget ked af. Jeg 
tager for eksempel medicinen, 
lige inden jeg sætter mig ud i bi-
len og kører på arbejde. Så virker 
det, når jeg når frem. Jeg føler, 
at jeg får min almindelige skarp-
hed tilbage, fordi den der dyne af 
træthed er væk, så jeg kan passe 
mit arbejde.«

Sclerose eller  
blindtarmsbetændelse?
For Lone handler hendes jævn-
lige gang på en scleroseklinik 
også om andet end adgangen til 
symptombehandlende medicin. 

»Jeg synes, at det er enormt 
svært at vurdere, hvad der har 
med min sclerose at gøre. De ma-
vesmerter, jeg på et tidspunkt 
led af, ville jeg helt sikkert have 
tilskrevet sclerosen, for jeg bru-
ger min hofte til 
at flytte mit ben, 
og det kunne må-
ske godt give nogle 
muskulære smer-
ter, tænkte jeg. 
Og mine skiftende 
praktiserende læ-
ger har også været 
meget hurtige til at 
tilskrive sclerosen 
stort set alt. Men 
min læge på Herlev 
blev ved med at sige: »Lone, det 
der er ikke sclerosen. Du skal få 
det undersøgt.« Da jeg til sidst 
endelig blev scannet, sprang min 
blindtarm dagen efter. Jeg havde 
gået med en indkapslet betændel-
sestilstand gennem lang tid.« 

 VI HAR FORELAGT LONE WEGENER MOLTVEDS HISTORIE FOR NORDSJÆLLANDS  
HOSPITAL, HILLERØD, SOM HAR GIVET OS FØLGENDE SVAR: 

»En læge bliver i artiklen »citeret« for 
udtalelser, som naturligvis må vække 
vrede og utryghed hos en patient. Hvis 
tonen vitterligt har været så brysk som 
anført, kan afdelingen naturligvis kun 
sige undskyld herfor. 
  Vi er som læger opmærksomme 

på, at nogle patienter – uanset hvilken 
sygdom eller hvilke symptomer de 
måtte have – kan bliver utrygge i 
forbindelse med en udskrivning eller 
ved afslutning af et længerevarende 
ambulant forløb. Derfor understreges 
det altid, at patienten i sådanne 

situationer uden problemer kan 
genhenvises ved behov, eller hvis 
symptomerne ændrer karaktér, til 
fornyet vurdering i ambulatoriet. Dette 
gjaldt også for Lone Wegener Moltved 
tilbage i 2009.«

 LÆS OGSÅ STIG PEHRSONS HISTORIE

 www.scleroseforeningen.dk/stigpehrson
Stig Pehrson oplevede ressourcemanglen på Rigshospitalet  
som så frustrerende, at han fandt en privatpraktiserende neurolog i 
stedet. 

Anden gang jeg var 
på Herlev, blev jeg  

tilbudt Fampyra. Det  
virkede ikke for mig, men 
sagen er jo, at jeg aldrig 
ville være blevet tilbudt 
at prøve det, hvis ikke jeg 
havde været tilknyttet en 
scleroseklinik.
Lone Wegener Moltved
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TEMA

RESSOURCEPROBLEMERNE

Formanden for Dansk Multipel Sklerose 
Gruppe (DMSG), Per Soelberg Sørensen  
mener, at man kan løse problemerne  
med knappe ressourcer på de danske  
scleroseklinikker inden for nogle år.  
Men det koster penge.

Hvad betyder det, at der er 
»ressourceproblemer«?

Hvorfor ansætter I ikke  
nogle flere neurologer  

på klinikkerne?

Kan man ikke uddanne  
nogle flere neurologer til  

de klinikker, der har  
ledige stillinger?

Overordnet set betyder det, at der 
i dag er patienter, som ikke kan 
blive tilset af en neurolog. Hvis 
alle sclerosepatienter skal være 
tilknyttet en scleroseklinik, så 
mangler vi både penge og neu-
rologer. Som det er i dag, er der 
mange progressive patienter, som 
overlades til den praktiserende 
læge, og det er ikke nogen god 
løsning. Mulighederne for symp-
tomatisk behandling er blevet 
mange flere inden for de senere 
år, og mange læger kender slet 
ikke til eksistensen af nogle af de 
muligheder, vi rent faktisk har. 
Konsekvensen er, at der er pa-
tienter, som afsluttes fra sclerose-
klinikkerne, der ikke får den opti-
male behandling.

Der er for det første ingen at tage 
af. Der er ingen arbejdsløse neu-
rologer. Puljen er tom. Der er 
ledige stillinger på flere sclerose-
klinikker. Stillinger, som i nogle 
tilfælde står ubesatte i årevis. For 
det andet har mange klinikker 
ikke pengene til at ansætte flere 
neurologer.

Det er ikke så let. For at blive 
neurolog kræver det en fireårig 
uddannelsesstilling, og de stil-
linger er spredt over hele landet. 
Det er svært – nogle år helt umu-
ligt – at besætte uddannelsesstil-
lingerne i Nordjylland, mens der 
er rigtigt mange ansøgere i Kø-
benhavn. Vi risikerer bare, at de 
vælger et andet speciale. Hvorfor 
ikke uddanne neurologer i hoved-
stadsområdet, hvor vi har kapaci-
teten til at uddanne mange flere, 
end vi gør i dag? De skal nok 
flytte sig, når de er færdige med 
uddannelsen. Det er de færreste 
speciallæger, der vil gå ledige ret 
længe ad gangen.

KAN LØSES
– HVIS MAN VIL

Per Soelberg Sørensen,  
formand for Dansk Multipel 
Sklerose Gruppe (DMSG). 

Af Sandra Holmgaard
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Men hvis der ikke er nogen 
neurologer at tage af, og  
der er lange udsigter til  
nyuddannede, hvordan  
løser vi så problemet?

Hvad får man  
ud af det?

Hvor stor en del af proble
met vil sygeplejerskerne 

kunne løse?

Man bør tænke meget mere i spe-
cialuddannede sygeplejersker. 
Langt de fleste spørgsmål og pro-
blemer, som vores patienter har, 
vil kunne løses mindst lige så 
godt af en specialuddannet syge-
plejerske. Men det kræver, at vi 
kan udvide staben af sygeplejer-
sker og samtidig uddanne dem 
lokalt på afdelingerne. Det koster 
tid og penge. Men til gengæld kan 
vi give dem opgaver, der i dag 
løses af læger. Det vil blandt an-
det være selvstændige sygeple-
jerskekonsultationer, rådgivning 
om blæreproblemer, behandling 
af spasticitet eller spørgsmål om 
seksuelle problemer. Der er me-
get få ting, bortset fra forebyg-
gende medicinsk behandling, 
som sygeplejersker ikke kan tage 
sig af.

Sygeplejerskekonsultationen 
skal selvfølgelig gå i stedet for en 
lægekonsultation. Det betyder, 
at der frigives lægetid. En neu-
rolog koster gerne det dobbelte 
af en sygeplejerske. Derfor kan 
man altså for de samme penge 
få større kapacitet. Men uan-
set hvad man vælger, så skal der 
nogle penge på bordet, for det er 
heller ikke gratis at få en større 
sygeplejestab. Og som det er nu, 
er der ingen penge til at ansætte 
for. Der bør udarbejdes en natio-
nal handlingsplan, der sikrer, at 
nye ressourcer øremærkes sclero-
sebehandlingsområdet.

Det vil kunne løse hele proble-
met. Særligt hvis man samtidig 
tænker i større klinikker. Én læge 
kan supervisere adskillige ad gan-
gen. Men der er politisk tendens 
til at mene, at det skal være spe-
ciallæger, der tilser alle patienter. 
Den strategi gør problemet ulø-
seligt. Antallet af patienter og be-
handlingsmuligheder stiger hele 
tiden. Vi kan ikke følge med. Hvis 
vi inden for en overskuelig år-
række skal tilbyde alle patienter 
at komme i scleroseklinikkerne, 
så skal vi til at medtænke syge-
plejerskerne i meget højere grad 
end i dag.
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TEMA

Danmark halter  
bagefter i brugen af  
MSsygeplejersker
I USA og en lang række europæiske lande 
findes der universitetsuddannelser og 
forskellige eksamensformer, der har til formål 
at højne sygeplejerskernes kompetencer. Det 
er ikke tilfældet i Danmark.

Hvis man skæver bare en 
smule til udlandet, vil 
man hurtigt opdage, at 

uddannelse og brug af sygeple-
jersker varierer meget på tværs af 
landegrænser. 

Mange andre steder i verden 
skal der et eksamensbevis til, før 
man kan kalde sig specialiseret 
MS-sygeplejerske, men i Dan-

mark oplæres sygeplejerskerne 
direkte på scleroseklinikkerne af 
mere erfarne sygeplejersker. 

Det betyder, at der i dag ikke 
findes nogen formel specialud-
dannelse til sygeplejersker, der 
arbejder med sclerosepatienter 
i Danmark. Men det har været 
debatteret i flere år, og tilbage i 
2010 rejste Socialdemokraterne 

et beslutningsforslag i Folketin-
get, som skulle flytte en del af 
lægernes ansvar og autorisation 
over til sygeplejerskerne: Syge-
plejerskerne skulle nemlig have 
mulighed for at forlænge recepter 
og justere medicin på egen hånd. 

»Det vil betyde, at flere pa-
tienter, ikke mindst de kronisk 
syge, hurtigere vil blive tilbudt 

Af Sandra Holmgaard

1990

2015

2030?

Sygeplejerskerne ser  
patienterne på sengeafsnit, i 
scleroseklinikker, i eget hjem

Hovedopgaver
•  basal sygepleje?
•  gennemgående figur i 

behandlingen ?
•  oplæring i medicinbrug? 
•  medicinudlevering? 
•  administrative opgaver?
•  egne konsultationer,  

information og støtte? 
•  screening for attakker?  
•  EDSS-undersøgelser? 
•  justere og forlænge 

medicinbrug uden lægens 
underskrift? 

•  rådgive om attakforebyggende 
medicin? 

•  hotline? 
•  årlige konsultationer til 

progressive patienter?

Sygeplejerskerne ser  
patienterne på sengeafsnit  
og i scleroseklinikker 

Hovedopgaver
•  basal sygepleje
•  gennemgående figur i 

behandlingen  
•  oplæring i medicinbrug 
•  medicinudlevering 
•  administrative opgaver
•  konsultationer – information og 

støtte 
•  screening for attakker

Sygeplejerskerne ser  
patienterne på sengeafsnit 

Hovedopgaver
•  basal sygepleje: mad, drikke, 

hygiejne og bevægelse
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I 2011 gennemførte European 
Multiple Sclerosis Platform 
(EMSP) en stor undersøgelse, 

der viste to ting. For det første er 
der stor forskel på, hvilke opgaver 
sygeplejerskerne løser på tværs af 
landene, og for det andet mente en 
femtedel af de adspurgte sygeple-
jersker ikke, at de var ordentligt 
klædt på til arbejdet med sclerose-
patienter. Og det på trods af, at de 
arbejder inden for feltet hver ene-
ste dag. 

I EMSP udviklede man der-
for uddannelsesprogrammet »MS 
Nurse Professional«, som har til 
formål at ensrette sygeplejen på 
tværs af Europa ved at sætte stan-
darden for den viden, sygeplejer-
sker som minimum bør have i ar-
bejdet med sclerosepatienter. 

I januar i år var der knap 2.000 
sygeplejersker tilmeldt uddannel-
sen. Programmet er netop lanceret 
i Tyskland og er ellers tilgængeligt 
på engelsk, italiensk og tjekkisk. 
Det er planen, at det også skal 
udrulles i Danmark, men der er 
endnu ikke sat en dato. 

Mette Bryde Lind, direktør i  
Scleroseforeningen, glæder sig alli-
gevel over EMSP’s initiativ. 

»Sygeplejerskerne er vigtige i 
behandlingen af sclerosepatien-
ter. For det handler ikke blot om 
at vælge medicin, det handler i lige 
så høj grad om at mestre sygdom-
men, og der er sygeplejerskerne 
vigtige medspillere. For at kunne 
rådgive patienterne bedst mu-
ligt skal sygeplejerskerne kende 
til sygdommen, symptomer og 

konsekvenser. Alle patienter skal 
tilbydes den samme høje kvali-
tetsbehandling, uanset på hvilket 
sygehus de kommer, og der er MS 
Nurse Professional et rigtigt godt 
redskab,« siger hun. 

»Man kan ikke foretage en  
direkte adoption«  
Anne Krakau Hansen, ledende af-
delingssygeplejerske på Dansk 
Multipel Sclerose Center på Rigs-
hospitalet, mener, at  MS Nurse 
Professional-programmet kun kan 
bruges som supplement og ikke 
som egentlig uddannelse af syge-
plejersker.

»Man kan ikke foretage en di-
rekte adoption af et uddannelses-
program, når der er så stor forskel 
på landene i Europa. Se bare på 
brugen af medicin, hvor danske 
standarder ikke nødvendigvis er lig 
med de spanske. I nogle lande har 
man slet ikke samme behandlings-
muligheder som i Danmark, og det 
samme gælder adgangen til symp-
tomatisk behandling og rehabilite-
ring. Og en anden ting; hvem skal 
have ansvaret for at programmet 
opdateres i takt med nye behand-
lingsmuligheder? Hvis det overho-
vedet skal kunne bruges som sup-
plement, skal det i første omgang 
oversættes, så det passer til dansk 
lovgivning og praksis. Jeg mener, 
at hvis sygeplejersker skal tilbydes 
ekstra uddannelse, bør det være 
en egentlig national uddannelse på 
lige fod med andre videre- og ef-
teruddannelser,« siger hun. 

Er »MS Nurse  
Professional«  
en løsning? 
European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) har 
udviklet et gratis uddannelsesforløb, der har til  
formål at ensrette sygeplejen på tværs af Europa.

Af Sandra Holmgaard

undersøgelser, den løbende kon-
trol og justering, som de har behov 
for,« står der i beslutningsforslaget.  

Men det blev aldrig vedtaget. 

Bedre tilbud til kroniske  
patienter
Direktør i Scleroseforeningen, Mette 
Bryde Lind, mener, at det er på tide, 
at man kigger på, hvordan man 
bedre kan udnytte ressourcerne på 
landets scleroseklinikker. 

»Vi kan ikke være tilfredse med 
de tilbud, der findes til mennesker 
med sclerose i dag. Der er lange 
ventetider, udskudte kontroller i 
massevis og progressive patienter, 
som ikke får den hjælp, de har be-
hov for. Der er samtidig mangel på 
neurologer, og det er helt uforståe-
ligt, hvorfor man ikke tager ved lære 
af de udenlandske erfaringer, som 
viser, at det er både sikkert og effek-
tivt at bruge sygeplejersker mere i 
behandlingen af sclerosepatienter,« 
siger hun.  

Ikke sikret ensartet  
behandling 
I USA kan sygeplejersker, der arbej-
der med sclerosepatienter, tage en 
eksamen udviklet af Multiple  
Sclerosis Nurses International Cer-
tification Board, der gør dem til spe-
cialister i sclerose. Og i lande som 
England, Holland og Sverige kræves 
en 1-årig universitetsuddannelse for 
at være specialiseret MS-sygeple-
jerske.  

Med en eksamen i hånden kan sy-
geplejersken varetage flere opgaver, 
og i England har størstedelen af de 
250 specialuddannede MS-sygeple-
jersker ret til at udskrive medicin. 

I Danmark ser vi allerede nu, at 
sygeplejerskerne mange steder løser 
flere og flere opgaver – og samtidig 
overtager nogle af lægernes. Det kan 
lade sig gøre, fordi loven er indret-
tet sådan, at lægerne kan afgive op-
gaver på en såkaldt »rammedelega-
tion«. 

»Problemet er bare, at vi ikke kan 
være sikre på, at alle sygeplejersker 
kan det samme. Det er op til ledel-
sen på de enkelte scleroseklinikker 
at beslutte, hvilke og hvor mange 
opgaver sygeplejerskerne får. Og når 
vi ved, at afdelingerne er pressede 
på ressourcer, kan vi heller ikke 
være sikre på, at alle sygeplejersker 
får tilstrækkelig med uddannelse,« 
siger Mette Bryde Lind. 
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TEMA

50-årige Britta Meyer fra Bra-
brand er bare én af de patien-
ter, der er frustreret over den 
manglende adgang til specia-
lister på landets sclerosekli-
nikker. 

»Det virker helt absurd, 
at ikke alle patienter har ad-
gang til klinikkerne, når det 
er der, eksperterne er. Før jeg 
fik gangpillen Fampyra, var 
jeg overladt til mig selv og min 
praktiserende læge. Men han 
ved ikke ret meget om  
sclerose, så hvordan skal han 
kunne forebygge og behandle 
de konsekvenser, sygdommen 
har? Min sclerose udvikler sig 
hele tiden, og lige nu går det 
helt vildt ned ad bakke,« for-
tæller Britta, der fik konstate-
ret progressiv sclerose i 2011. 

Britta er uddannet syge-
plejerske, og hun mener, at 

der mangler en helt afgørende 
brik i behandlingen af sclero-
sepatienter: 

»Der er alt for mange, der 
ikke får den nødvendige fag-
lige omsorg og hjælp, de har 
behov for. Klinikkerne er alt 
for fokuserede på medicin, 
men at have sclerose handler 
altså om meget mere end bare 
medicin. Der burde være en 
tre-fire konsultationer med en 
sygeplejerske om året, hvor 
man kan få svar på alle sine 
spørgsmål. Men som det er i 
dag, er det rigtigt svært at få 
hjælp. Det er så urimeligt, og 
der er ingen, der kan være det 
bekendt. Der burde som mi-
nimum være en hotline, hvor 
man kan ringe ind til en syge-
plejerske, der kender ens for-
løb.« 

Flere end 30 patienter har i løbet 

af det seneste halve år henvendt sig 

til Scleroseforeningen og delt deres 

oplevelser af ressourcemangel på 

scleroseklinikker landet over. Vi 

bringer her en stribe af dem:

-  Ved en halvårlig kontrol af min 
sclerose blev jeg henvist til at opsøge 
privatpraktiserende neurolog for at få 
tildelt Fampyra. Mine check ved min 
praktiserende neurolog gælder jo kun 
for, hvorledes den tildelte medicin 
virker, ikke min helbredstilstand 
generelt. Jeg føler på den måde, at 
jeg er svigtet af Rigshospitalet, fordi 
de udliciterer behandlingen på den 
måde. Jeg har intet hørt fra dem siden 
december 2013

–  Jeg fik diagnosen primær progressiv 
sclerose i september 2013 på 
Scleroseklinikken i Aarhus. Jeg fik at 
vide, at de ikke kunne behandle den 
type, og derfor var der ingen grund til, 
at jeg gik til kontrol. Hvis jeg fik brug for 
symptombehandling, kunne jeg bare 
ringe. Jeg synes, at det er utrygt. Jeg 
aner ikke, hvilke symptomer jeg kan få 
hjælp til, og hvor dårlig jeg skal være. 

–  Jeg var indkaldt til undersøgelse i 
september 2013, men da min mand og 
jeg møder op til undersøgelsen, får vi 
at vide, at lægen er syg. Jeg beder om 
at få en ny tid. Sygeplejersken siger, at 
det har de ikke tid til, da de har så travlt. 
Men jeg kan blive ringet op af en læge, 
hvis jeg har brug for det. Jeg har nogle 
skavanker, jeg gerne vil drøfte med 
lægen, men den opringning venter jeg på 
endnu her et år efter besøget.

–  Jeg henvendte mig for min søster om 
en henvisning til Sclerosehospitalet 
i Ry. Jeg fik at vide, at det slet ikke 
kunne lade sig gøre at få en henvisning, 
fordi afdelingen var under hårdt pres. 
Faktisk havde der ikke været læger 
på afdelingen hele sommeren, lød 
beskeden.

–  Det er utrygt. Der sker jo hele tiden en 
masse i kroppen med den her sygdom. 
Jeg har brug for at tale med nogen, der 
ved noget om sygdommen. Hver gang 
den rører på sig, tænker jeg: »Hvad nu? 
Er det kørestolen nu?«

–  Jeg ble syk av sprøytene jeg brukte, 
ringte inn og fikk beskjed om å slutte på 
dagen. Skulle få tilsendt en akutt time. 
Det tok nesten ett halvt år før jeg fikk 
den timen. (…) Fikk beskjed om at jeg 
skulle inn igjen om 6 måneder. Det tok 1 
år og 3 måneder, før jeg fikk den timen.

–  Jeg blev lovet i starten af året, at jeg 
sidst i april kunne starte op på gang-
pillen, når jeg havde været til gangtest, 
som skulle være i start april. (…) Nu 
sidder jeg har i november og tænker på, 
om jeg nogensinde får begyndt på pillen. 
Jeg er ved at opgive nu, for det trætter 
mig meget at skulle ringe og rykke hele 
tiden og så igen. 

–  Jeg tør simpelthen ikke tage medicin, 
fordi jeg får ikke den løbende vejledning 
og støtte af sundhedspersonalet, som 
jeg har brug for. Det betyder, at jeg 
selv står med ansvaret for den daglige 
behandlig – og også for bivirkningerne. 
Derfor har jeg valgt medicin fra.

»Som sygeplejerske  
er jeg rystet over den  
manglende omsorg« 

 MS, KOST OG LIVSSTIL’S NYE KOGEBOG

SNACKHÆFTET
Nemme opskrifter til mennesker med sklerose og alle andre, 
der vil inspireres til en sundere livsstil. 

Kasper og Lisbet præsenterer i dette nye hæfte, deres 
bedste snack’s og mellemmåltider. De synes nemlig ikke, 
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+ ekspedition

Når du køber Snackhæftet 
støtter du samtidig forskning i sklerose
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Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal 
arve dig, skal du oprette et testamente, så 
arven fordeles efter dine ønsker.

Vidste du?
·  Har du ingen livsarvinger, går hele din arv til staten, hvis du 

ikke skriver testamente.
·  Har du kun 
 erne arvinger, kan du reducere boafgiften bety-
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legat til en forening eller en ven og lade resten af arven gå til 
din nærmeste familie.

·  Patientforeninger og andre velgørende foreninger er fritaget 
fra skat og boafgift.  

Find din nærmeste advokat på www.advodan.dk eller ring til 
os på tlf. 46 14 60 00. Er du medlem af Scleroseforeningen, 
får du 10 procent rabat på testamenter.
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www.advodan.dk
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tager 15 minutter at forberede. 
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Novartis forsker i, udvikler og markedsfører originale  
og generiske lægemidler. Virksomheden har fokus  
på forskning og udvikling af nye behandlinger inden  
for bl.a. kræft, hjertekarsygdomme, hudlidelser,  
luftvejs- og øjensygdomme og neuromedicin,  
herunder multipel sklerose.

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 3. sal, 2300 København S
Tlf. +45 39 16 84 00, skriv.til@novartis.com, www.novartis.dk
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VI ER HER FOR PATIENTERNE  
-  BÅDE PÅ DE GODE OG DE DÅRLIGE DAGE.

RebiSmart®

Autoinjektor – nem at bruge

•	 Skjult	nål
•	 Individuelle	injektionsindstillinger
•	 Injektions-påmindelsesfunktion
•	 Mulighed	for	aflæsning	af		

injektions-historik
 
Se mere på www.rebismart.dk  
og www.sclerosebehandling.nu

NYHED!
Nu	introduceres	RebiSmart®	sammen	med	
MSdialog	-	et	nyt	webbaseret	værktøj	der	er	
udviklet	til	at	hjælpe	dig	med	at	håndtere	din	
MS	og	følge	den	over	tid.	Ikke	alle	MS-klinikker	
tilbyder	MSdialog.	Spørg	din	MS-sygeplejerske		
om	muligheden	for	MSdialog.

En ny, åben dialog om MS
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Livskvalitet gennem uafhængighed®

www.farstrup.dk

Farstrup hvilestole fås med:

• Regulerbar sæde og ryg
• Indbygget eller løs fodskammel
• Siddehøjde efter ønske
• Oppustelig lændestøtte
• Valgfri nakkestøtte
• Elektrisk sædeløft
• Flere sædedybder
• Armlæn i træ eller polster
• Åbne eller lukkede sider

Brenderup
Bolighuset Werenberg · Tlf. 64 44 10 49
Gråsten
Møblér med Hebru · Tlf. 74 60 83 51
Holbæk
Farstrup Comfort Studie · Tlf. 20 56 44 03
Kvorning
Kvorning Møbelhus · Tlf. 86 45 13 55
København K
Vestergaard Møbler · Tlf. 32 57 28 14
Lyngby
Vestergaard Møbler · Tlf. 45 87 54 04
Maribo
Møblér med Jarvig Møbler · Tlf. 54 76 10 01
Næstved
Ide Møbler · Tlf. 55 72 20 75
Odense
Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10
Ringsted
Ringsted SengeCenter · Tlf. 47 10 11 12
Århus C
Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88

Dansk kvalitet
10 års stelgaranti

Til daglig glæde
Med en Farstrup hvilestol får du solidt dansk håndværk 
af høj kvalitet. Vi tilpasser stolen til dine behov.

Ring efter 
stolebussen ...

Kontakt nærmeste forhandler for mere 
information, hjemmebesøg og brochurer.
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FORSKNING

Virkningsmekanismerne 
bag de medicinske præpa-
rater, der i dag findes til 

behandling af mennesker med at-
takvis sclerose, er ikke fuldt for-
stået, men det står klart, at langt 
størstedelen af dem på en eller 
anden måde rammer de såkaldte 
T-celler.

T-celler er en type af hvide 
blodlegemer, der spiller en cen-
tral rolle i immunsystemet. Der 
findes flere forskellige typer T-
celler, men groft sagt kan de ind-
deles i de cytotoksiske T-celler, 
som slår virusinficerede celler 
ihjel, og i hjælper-T-cellerne, der 
fremmer og regulerer dannelsen 
af andre immunceller.

Ved sclerose angriber T-cel-
lerne og de andre celler, de regu-
lerer, myelinet – den fedtskede, 
der omkranser nervecellernes 
udløbere. Og det er det, som det 
meste af den medicin, der er på 
markedet i dag, forsøger at for-
hindre. 

B er det nye T
Den næste type medicin, der 
kommer på markedet, sigter dog 
ikke entydigt mod T-cellerne. 
I stedet er en anden slags im-
munceller, nemlig B-cellerne, 
blevet et mål. B-cellerne udvik-
ler antistoffer og stimulerer T-
cellerne. 

»Forsøg viser, at det ser ud til 
at være super effektivt, når man 

angriber og ødelægger B-cellerne 
hos mennesker med attakvis  
sclerose. Vi kan ikke forklare, 
hvorfor det har så kraftig en ef-
fekt. Måske fordi B-cellerne har 
større betydning for aktivering 
af T-cellerne, end vi hidtil har 
troet,« siger Finn Sellebjerg, for-
mand for Scleroseforeningens 
forskningsudvalg og professor på 
Dansk Multipel Sclerose Center 
på Rigshospitalet.

Udbredt brug af  
Bcellemedicin i Sverige
Man kender allerede lidt til be-
handling af sclerose målrettet B-
cellerne fra antistoffet Rituximab. 
Rituximab ødelægger B-cellerne 
og bruges normalt til behandling 
af lymfekræft og leddegigt, men 
det er også brugt med god effekt 
som eksperimentel behandling 
mod sclerose. 

Op mod 1.000 svenskere an-
slås at være i behandling med Ri-
tuximab, der i handlen går under 
navnet MabThera. I Danmark 
er Sundhedsstyrelsen dog imod 
brugen af såkaldte off-label-præ-
parater, når der findes godkendt 
medicin til en sygdom. Off-label-
præparater er præparater, der 
ikke er godkendt til den sygdom, 
de bruges imod. Derfor er brugen 
af Rituximab langtfra så udbredt 
i Danmark som i Sverige. Læs 
mere om det på side 36-37.

Hvad kommer  
efter tabletterne?
Tabletterne har for alvor indtaget be-
handlingen af patienter med attakvis 
sclerose, efter mange år hvor det kun 
var muligt at få injektionsmedicin. Men 
hvad er det næste, der er på tegnebræt-
tet? Hvilke behandlinger arbejdes der i 
øjeblikket på at udvikle?

Af Louise Wendt 
Jensen
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Nye lægemidler giver  
bedre behandling 
Der er dog to nye lægemidler un-
der udvikling, som har samme 
egenskaber som Rituximab, og de 
vil udbygge neurologernes mulig-
hed for at finde den bedste medi-
cin til den enkelte. 

»Det er stadig for tidligt at 
snakke om decideret individuali-
seret behandling, der er målrettet 
den enkelte patient. Men jo flere 
præparater med forskellige virk-
ningsmekanismer vi får, jo mere 
sandsynligt er det, at vi på et tids-
punkt kan identificere, hvilke pa-
tienter der har bedre effekt af én 
slags medicin end en anden,« siger 
Finn Sellebjerg, der derfor hilser 
alle nye præparater velkommen. 

Herunder kan du se, hvilken 
medicin medicinalvirksomhederne 
arbejder på at få på markedet.

Til angreb på Bcellerne: 
Både Ocreluzimab og Ofatumu-
mab er antistoffer, der ødelægger 
B-cellerne. Effekten af stofferne 
ser ud til at være på højde med 
Tysabri. Ocreluzimab, der udvik-
les af virksomhederne Genentech 
og Biogen Idec, ventes på marke-
det om få år. Ocreluzimab gives i 
drop en gang hvert halve år. Ofa-
tumumab udvikles af virksomhe-
den Genmab i samarbejde med 
GSK, men er knap så langt i ud-
viklingen som Ocreluzimab. Der 
arbejdes på, at det kan gives som 

en indsprøjtning under huden en 
gang om måneden. 

Tcellerne hæmmes:
Daclizumab, der udvikles af Bio-
gen Idec og Hoffman-La Roche, 
ændrer den måde, signalstof-
fet interleukin-2 virker på im-
munceller på. Det forhindrer ak-
tivering og vækst af T-celler og 
fremmer til gengæld udvikling 
af andre immunceller med re-
gulerende egenskaber. Daclizu-
mab nedsætter attakrisikoen med 
cirka 50 procent. Det er knap så 
effektivt som Tysabri, men ser ud 
til at have en god effekt på per-
manent forværring. Daclizumab 
gives også som injektion en gang 
om måneden og ventes også på 
markedet om få år. 

Anden generation af Gilenya:
Der er flere stoffer under udvik-
ling, der er anden generation af Gi-
lenya, den første sclerosetablet, der 
kom på markedet i 2011. Gilenya 
virker på det system, der hedder 
sphingosin 1-phosphat (S1P)-sy-
stemet. Mennesker har fem for-
skellige S1P-receptorer, og Gilenya 
binder sig til fire af dem og bloke-
rer T-cellernes evne til at forlade 
lymfeknuderne. Dermed kan de 
ikke komme ud og forvolde skade 
på nervecellerne. De nye anden-
generationstabletter som for ek-
sempel Siponimod og Ponesimod 
binder sig til færre S1P-receptorer, 

og det mener man giver færre bi-
virkninger. Andengenerations-
tabletterne, som flere forskellige 
virksomheder arbejder på, kan dog 
tidligst ventes om fire-fem år.

Nye forsøg:
Laquinimod, der udvikles af det 
svenske firma Ac-
tive Biotech i sam-
arbejde med Teva, 
blev i 2014 afvist til 
markedsføring af de 
europæiske læge-
middelmyndigheder 
på grund af for lav 
effekt og ubelyste 
bivirkninger. Virk-
ningsmekanismen 
er ikke fuldt for-
stået, men der er nu nye forsøg i 
gang, der undersøger effekten af 
højere doser af Laquinimod. 

Tysabri på pilleform:
Firategrast, der udvikles af medi-
cinalvirksomheden GlaxoSmith-
Kline, er kendt som »Tysabri 
i pilleform«. Ligesom Tysabri 
blokerer det et molekyle på im-
munceller og forhindrer derved, 
at de kan komme igennem blod/
hjerne-barrieren og ødelægge ner-
vecellerne i hjernen. Det udskilles 
hurtigere fra kroppen end Tysabri 
og er dermed måske mere sikkert 
at bruge. Firategrast er nok det 
kommende lægemiddel, der ligger 
længst ude i horisonten. 

 Forsøg viser, at det 
ser ud til at være su

per effektivt, når man an
griber og ødelægger B
cellerne hos mennesker 
med attakvis sclerose.
Finn Sellebjerg, formand 
for Scleroseforeningens 
forskningsudvalg
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Som beskrevet i artiklen på for-
rige side er den næste nye sclero-
semedicin et produkt, der går til 
angreb på immunforsvarets B-
celler. B-cellerne udvikler anti-
stoffer og stimulerer de T-celler, 
der ved sclerose blandt andet er 
med til at angribe myelinen, der 
omkranser nervecellerne. 

Men faktisk er der allerede en 
medicin på markedet, der an-
griber B-cellerne, nemlig midlet 
Rituximab, som sælges under 

navnet MabThera. Rituxi-
mab er imidlertid ikke 
godkendt som behand-
ling mod sclerose, men i 
stedet til brug mod lym-
fekræft og leddegigt. Alli-

gevel bruger neurologerne 
indimellem Rituximab 

mod attakvis sclerose, 
fordi man har set gode 
resultater ved brug af 
præparatet. 

Gode resultater 
I Danmark er brugen 
af Rituximab mod  
sclerose dog ikke sær-
ligt udbredt, fordi 
Sundhedsstyrelsen 
kun går ind for at 
bruge midler, der er 
godkendt til en syg-
dom. Men i Sverige 
er brugen vokset eks-

plosivt de senere år. Omkring 15 
procent af samtlige svenske pa-
tienter med attakvis sclerose er 
nu i behandling med Rituximab. 

En svensk neurolog, der er 
meget begejstret for midlet, er 
overlæge Anders Svenningsson 
ved Umeå universitet.

»I Sverige må vi godt bruge 
ikkegodkendte produkter til en 
sygdom, hvis vi informerer pa-
tienterne grundigt, og der er en 
god grund til det. Og grunden er 
helt enkelt, at Rituximab fungerer 
usædvanligt godt for mange. Pa-
tienterne får det virkelig godt af 
det,« siger Anders Svenningsson. 

Direkte ind i hjernen
Han er nu i gang med et forsk-
ningsprojekt, hvor han afprøver 
Rituximab mod progressiv  
sclerose. B-cellerne spiller nem-
lig ikke kun en rolle ved attakvis 
sclerose, hvor man forsøger at 
komme dem til livs i blodet. Ved 
obduktion af hjerner fra menne-
sker, der har haft progressiv  
sclerose, har man hos cirka halv-
delen fundet små klynger af B-
celler i hjernen. De er fundet hos 
dem, der har haft den hurtigste 
sygdomsudvikling og flest kogni-
tive vanskeligheder. 

»Men vi kan ikke komme ind 
til B-cellerne i hjernen ved at give 
Rituximab i blodet, fordi stof-

Svenskerne afprøver  
Bcellemedicin mod  
progressiv sclerose
I Sverige bruges lymfekræftmedicinen 
Rituximab til mennesker med attakvis 
sclerose. Den svenske neurolog Anders 
Svenningsson har fået lidt over en halv 
million kroner fra den internationale 
sammenslutning Progressive MS Alliance 
til at undersøge, om præparatet også har 
effekt på progressiv sclerose

Af Louise Wendt 
Jensen

FORSKNING



fet ikke kan komme over blod/
hjerne-barrieren. Derfor prøver 
vi at give det direkte ind i hjer-
nen,« forklarer Anders Sven-
ningsson, der i januar fik tildelt 
74.800 euro (næsten 560.000 
kroner) af den internationale 
sammenslutning Progressive MS 
Alliance til sit forskningsprojekt. 

Blandede indledende  
resultater
Patienterne i forsøget får et ka-
teter sat ind i højre hjerneventri-
kel. Til katetret kobles et lille re-
servoir, som sidder under huden 
udenfor hjerneskallen. Reservoi-
ret kan fyldes med medicin gen-
nem en tynd nål, og via katetret 
kan det så komme ind i hjernen. 

Anders Svenningsson forsik-
rer, at det ikke er noget problem 
at have sådan et kateter og reser-
voir i hovedet. Patienterne kan 
have det siddende for altid. 

Der skal deltage 30 mennesker 
med progressiv sclerose i forsøget. 
Ti personer har allerede prøvet 
behandlingen og er blevet fulgt i 
et år. Resultaterne er blandede.

»Nogle er blevet meget stabile, 
andre er fortsat blevet værre. 
Men det er altså heller ikke alle, 
der har klynger af B-celler i hjer-
nen, så det kan meget vel tænkes, 
at der er en gruppe, som vil have 
glæde af dette, og en gruppe, 

som ikke vil,« siger Anders Sven-
ningsson. 

Et kig ind i hjernemiljøet
Forsøget har desuden et andet 
ben. Samtidig med at man lægger 
katetret ind i hjernen, kan man 
nemlig lægge et meget lille mi-
krodialysekateter ved siden af. 

»De bruges for eksempel til 
at overvåge miljøet i hjernen ved 
store hjernetraumer. Man får 
små substanser fra hjernevæsken 
ind i dialysekatetret. Katetret kan 
kobles til en pumpe, så man kan 
få de her substanser ud og analy-
sere, hvad der er i hjernevævet.«

Ideen er at aktivere mikrodia-
lysekatetret i en uge og løbende 
tage prøver hver sjette time, 
mens patienterne er i behandling. 
På den måde kan Anders Sven-
ningsson og hans folk for første 
gang se, hvad der sker i hjernen 
hos levende patienter.

»Ved at analysere prøverne 
for betændelsesstoffer kan vi se, 
hvordan miljøet i hjernen er hos 
mennesker med progressiv sc-
lerose. Vi ved ikke, hvilke meka-
nismer der gør, at progressive 
patienter hele tiden bliver dårli-
gere. Vi håber at finde noget, der 
springer i øjnene, så vi måske kan 
få et helt nyt angrebspunkt mod 
den her sygdom,« forklarer An-
ders Svenningsson. 

Klinisk afprøvning mod  
attakvis sclerose
Sideløbende med forsøget med 
Rituximab mod progressiv  
sclerose arbejder Anders Sven-
ningsson også på en stor klinisk 
afprøvning af Rituximab mod at-
takvis sclerose, så han kan doku-
mentere stoffets effekt.

»Rituximab er verdens mest 
brugte biologiske lægemiddel. 
Halvanden til to millioner men-
nesker i verden har været i be-
handling med stoffet. Det bety-
der, at vi har meget stor erfaring 
med det og kender bivirknings-
profilen rigtigt godt. Samtidig er 
det billigt. Så kan vi få Rituximab 
bredt accepteret som lægemiddel 
mod sclerose, vil det få stor øko-
nomisk betydning,« siger Anders 
Svenningsson, der påpeger, at det 
ikke er i medicinalfirmaernes in-
teresse at gennemføre den slags 
forsøg.

»Hvis de kan få fem gange 
så meget for det, de kalder an-
den generations B-cellemedicin, 
hvorfor skulle de så arbejde for 
at få godkendt Rituximab? Det er 
ikke økonomisk interessant for 
dem. Men det er da dumt for os 
andre at lade være, når der i det 
store og hele er tale om samme 
stof.« 

Ved at analysere prøverne for 
betændelsesstoffer kan vi se, 

hvordan miljøet i hjernen er hos 
mennesker med progressiv sclerose
Anders Svenningsson,  
overlæge ved Umeå Universitet.
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NYE HUSE

DRONNINGENS FERIEBY

 DRONNINGENS FERIEBY

Private fonde har finansieret størstedelen 
byggeprojektet i Dronningens Ferieby, som blev 
færdigt i begyndelsen af 2015. 
Projektet har kostet 38 millioner kroner, og 
det er nogle meget flotte huse, der nu kan tages 
i brug. Se selv her.

www.dronningensferieby.dk
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CYKELNERVEN

Følg med på www.cykelnerven.dk

Cykelnerven 2015
150 cykelryttere, Alpetinderne i vente, en masse spændende udfordringer – og en 
masse penge til forskning i sclerose. Cykelnerven 2015 er udsolgt. Alle pladser er taget. 
Blandt de nytilkomne er to nye ambassadører – mød dem kort her:

Jeg elsker udfordringer
Stig Rossen trækker til juni i Cykelnervens 
trøje og sætter kurs mod Alperne. San-
geren og foredragsholderen er for første 
gang i sit liv bidt af at cykle langt og stærkt 
– og ikke mindst af kampen for at besejre 
sig selv.

Stig Rossen har ærligt talt aldrig inte-
resseret sig for at cykle. For nogle år siden 
fik han faktisk en racercykel foræret, men 
fik med egne ord »kun ondt i røven« af en 
tur i sadlen på den. 

»Jeg blev ikke bidt af det. Men det er 
jeg nu. Jeg elsker udfordringer, og for mig 
er det en kæmpe motivationsfaktor, at jeg 
skal cykle i Alperne med Cykelnerven. Jeg 

ved, at jeg nu, hvor jeg nok har passeret 
halvdelen af mit liv, er nødt til at nå mit 
livs form, hvis jeg skal klare turen. Det er 
en stor opgave. Så jeg ser frem til bjergene 
med stor forventning og en vis ængstelse,« 
siger Stig Rossen.

Ud over det personlige mål – at tabe sig 
og komme i form – er Cykelnerven og støt-
ten til Scleroseforeningens arbejde også et 
aktivt tilvalg. Stig Rossen traf for nogle år 
siden en principbeslutning om at fokusere 
på velgørenhed og lægger nu en stor del af 
sin tid og energi i projekter, der giver me-
ning, ud over sit eget. 

Det er en helt ny måde at  
teste min egen grænse på 
Thomas Helveg, tidligere dansk lands-
holdsspiller og professionel fodboldspiller 
i klubber som AC Milan og Inter, er vant 
til at træne så hårdt, at »man kan smage, 
hvad man fik til morgenmad«. Alligevel 
ved han, at han som deltager i Cykelner-
ven kommer til at teste sin krops grænser 
på helt nye måder.

»Jeg kan mærke, at kroppens reakti-
onsmønster er anderledes, når man cykler. 
Det er en anden måde at teste min krop 
på, og det er vildt fascinerende. Sidste år 
cyklede jeg Team Rynkeby, men jeg blev 
ikke udfordret på det rent fysiske plan. Det 
gør jeg i Cykelnerven. Det er en helt ny 
måde at teste min grænse på. Det er ikke 

bare at trampe i pedalerne,« siger Thomas 
Helveg.

For ham er turen både en stor sportslig 
udfordring og en chance for at bruge sine 
muskler på en ny måde, men også formå-
let, altså at samle penge ind til kampen 
mod sclerose, er rigtig vigtigt.

»Desværre fik en af mine venner konsta-
teret sclerose, nogenlunde samtidig med at 
jeg meldte mig til Cykelnerven. Det gjorde 
det bare endnu mere rigtigt for mig at cykle 
med,« siger Thomas Helveg, der ud over 
at prøve kræfter med sig selv glæder sig til 
at cykle en »præmietur« i fantastiske om-
givelser og fejre, hvor mange penge der er 
samlet ind. 

 OM CYKELNERVEN:

Cykelnerven er Scleroseforeningens årligt tilbagevendende cykelevent, der har 
til formål at udbrede kendskabet til sclerose og samle penge ind til forskning i 
sygdommen.
  Scleroseforeningens event Cykelnerven samler cykelentusiaster til selv at 
cykle Tour de France-bjerge. Rytterne fundraiser penge til forskning i sclerose. 
Cykeleventen henvender sig til cykelentusiaster, der gerne vil støtte et godt formål. 



40 Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2015

KYS

Tak til: Ambassadørerne
Foto: Adam Sund
Redigering: Werkstette

KYS  
SCLEROSE  
FARVEL
Læs mere på www.kyssclerosefarvel.dk
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ANN ELEONORA JØRGENSEN

CARSTEN BANG

ELLIE JOKAR

MADS VAD

SZHIRLEY

Jeg interesserer mig for og vil rigtig gerne støtte Scleroseforeningens sag. 
Simpelthen fordi det er sådan en tarvelig og lusket sygdom, som stille og 

roligt visker mennesket ud. Jeg har den allerstørste medfølelse for de 
mennesker, som får stillet diagnosen sclerose. Jeg fik den selv stillet som 
fireogtyveårig, så i nogle uger levede jeg i overbevisningen om, at jeg havde 
sclerose. Den angst, der fulgte med, var tæt på ubærlig. Jeg var allerede lam i 
den ene side af ansigtet, så hvis jeg skulle åbne en mælkekarton, og det drillede, 
var jeg helt sikker på, at det var sclerosen, der galoperede derudad. Jeg var så 
heldig, at lægerne tog fejl, men andre får diagnosen og lever med denne daglige 
frygt. Så hjælp mig med at kysse sclerosen farvel.

Det værste ved sygdommen er, at den er kronisk. Når sclerose først har taget 
fat, slipper den aldrig. Sclerose rammer lige ned midt i det at være 

menneske. Den udfordrer bevægeligheden, muligheden for at arbejde og at være 
sammen med andre mennesker på samme vilkår som du og jeg. Hvis jeg kan være 
med til at skabe mere opmærksomhed om sygdommen og dens konsekvenser, vil 
jeg meget gerne det. Jeg kan virkelig godt lide kampagnens budskab. Der er 
stadigvæk en hel del berøringsangst omkring handikap. Der er sågar nogle, der 
taler til folk i kørestol, som om de er børn. Men man er ikke mentalt 
tilbagestående, bare fordi man ikke kan gå. Jeg kan ikke komme i tanke om 
noget, der er mindre berøringsangst end et kys, så selvfølgelig sagde jeg ja til at 
være ambassadør for Scleroseforeningen.

Jeg har sagt ja til kampagnen for tredje år i træk, fordi jeg stadigvæk synes, 
det er en rigtig vigtig sag. Jeg har fået en masse positiv respons fra især 

unge mennesker, og det giver mig lyst til at fortsætte. Jeg vil gerne være med til 
at nedbryde nogle af de mange fordomme, der er forbundet med sclerose. Mit 
ønske er, at vi får skabt fokus på en sygdom, der desværre ikke er særligt mange, 
der kender til. Jeg var 18 år, da sclerose gjorde mig blind, og ingen kunne 
forudse, hvordan mit liv ville blive. Heldigvis lever jeg et mere eller mindre 
normalt liv i dag. Men det er ikke alle, der er så heldige. Derfor håber jeg, at flere 
bliver bevidste om sygdommen og vælger at støtte op omkring kampagnen, så 
der bliver råd til mere forskning.

Sclerose er en sygdom, der let kan blive glemt af alle os, der ikke har den 
inde på livet. Men den berører mange tusind mennesker og deres familier 

hver eneste dag. Man ved stadig ikke, hvorfor vi får sygdommen, men det er 
afgørende, at vi finder ud af det. Jeg stiller op som ambassadør for 
Scleroseforeningen, fordi det er vigtigt, at der kommer mere fokus på sclerose, 
så vi en dag kan kysse sclerose farvel. Jeg lever af at bruge min krop, så hvis jeg 
skulle miste evnen til at danse, ville jeg blive sat fuldstændig ud af spil. Hver 
eneste dag er der to danskere, der får diagnosen sclerose, og ingen ved hvorfor, 
eller hvem den rammer næste gang. Det, synes jeg, er uhyggeligt, og derfor skal 
vi samle penge ind til forskning, så vi en dag kan kysse sclerose farvel.

Det er ofte kvinder på min egen alder, der bliver ramt, og det kan ikke 
stoppes, uanset hvor sundt man lever. Man kan intet gøre for at forebygge 

sygdommen, og det, synes jeg, er ret uhyggeligt. Selvfølgelig stiller jeg op som 
ambassadør for Scleroseforeningen, for der er ingen tvivl om, at det er en rigtig 
god sag. Kroppen nedbrydes stykke efter stykke af sclerose, og jeg synes 
virkelig, det er vigtigt, at vi kan samle nogle penge ind til forskningen, så vi kan 
kysse sclerose helt farvel – og indtil da sørge for at forbedre livet for de mange, 
der allerede har sclerose. Sclerose rammer mange flere, end man tror, og vi må 
ikke glemme sygdommen i farten, så derfor stiller jeg op som ambassadør for 
kampagnen.



42 Scleroseforeningen · Nr. 2 · 2015

Stor TAK til 
Scleroseforeningens 
samarbejdspartnere

Kys Sclerose Farvel støttes af en lang række virksomheder. De hjælper os med at sprede  
kampagnens budskab, og de er med at samle ind til forskning i sclerose. Læs mere om kam-
pagnen og alle vore fantastiske samarbejdspartnere på www.kyssclerosefarvel.dk
Store grønne kys til alle, som er med til at kysse sclerose farvel.

SCLEROSEFORENINGENS SAMARBEJDSPARTNERE



Scleroseforeningens rådgivningspanel er et gratis tilbud for mennesker, som er berørt af eller interesseret i  
sygdommen sclerose. Du kan stille spørgsmål om alt, der vedrører livet med sclerose. Vi har rådgivning inden for 19 
forskellige ekspertkategorier. Du kan også læse svar fra vores eksperter på spørgsmål, som andre har stillet. 

Rådgivningen på nettet
scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Er der ingen behandlingsmuligheder efter kemo?
Jeg er en 40-årig ung mand, fik diagnosen i 
2000 og har fået Rebif i godt 10 år uden no-

gen attakker, men det er gået jævnt tilbage, sidder 
i dag i kørestol, kan gå ca. 5 meter med to krykker. 
Har fået kemo uden den store effekt, kan det passe, 
at fordi jeg har fået kemo i 2 år, er jeg udelukket 
fra noget af det nye, I finder på, og ikke mere er 
»interessant« i lægernes øjne?

Hvis du har progressiv MS, har prøvet Rebif og 
kemobehandling med Mitoxantron uden sik-

ker effekt, er behandlingsmulighederne – som de 
ser ud i dag – desværre nok begrænsede. Jeg kan jo 
ikke lige se, om din behandling med Mitoxantron 
blev stoppet før tid pga. manglende effekt, eller om 
du blot opbrugte den maksimale dosis (100 mg pr. 
kvadratmeter overflade). Hvis du havde effekt af be-
handlingen, og du stoppede, fordi du havde opbrugt 

dosis, kan man i visse tilfælde 
overveje fortsat kemobehand-
ling med Treosulfan. Denne 
behandling gives aktuelt kun på 
Rigshospitalet her i Danmark. 
Hvis du fortsat har attakker, 
er Rebif også en mulighed.

Langt de fleste nye MS-
behandlinger, der kommer på 
markedet i dag, bliver prøvet 
på mennesker med progres-
siv MS, og aktuelt er der flere 
forsøg i gang. Desværre er der 
– indtil videre – ikke positive 
resultater fra de forsøg, som er 
afsluttet.

Døgnhjælp eller plejebolig?
Hvad sker der med sclerosepatienter, der ikke 
længere kan klare sig i hjemmet? Findes der et 

sted, hvor man har samlet patienterne, så de kan 
få den bedst mulige hjælp? Også selv om man er 
gift, da det jo ikke altid er muligt for manden eller 
konen at blive ved med at hjælpe partneren?

En ægtefælle/partner er ikke forpligtet til at yde 
personlig hjælp. Personlig hjælp/hjemmepleje 

kan bevilges som døgnhjælp, der kan således visite-
res til mange besøg i løbet af døgnet – alt afhængigt 
af den enkeltes behov. Det er ikke ukendt, at det 
for en ægtefælle/partner kan være belastende med 
mange personer i hjemmet dagligt, ligesom der som 
oftest også følger en del praktiske opgaver med.

Der er mulighed for at anmode om at blive visi-
teret til en plejebolig, kommunerne har forskellige 
tilbud, som dels fremgår af deres hjemmeside, dels 

kan oplyses ved kontakt til visitationen. Nogle kom-
muner vælger at indrette afdelinger på plejecen-
trene, hvor der tages hensyn til alder og diagnoser. 
Der er sjældent mulighed for, at en afdeling pri-
mært har personer med sclerose.

Visiteres man til en plejebolig, er det en selv-
stændig bolig med udgifter til husleje, lys og varme 
som i andre boliger. Alt afhængigt af indkomstfor-
hold er der mulighed for boligsikring, og pensionen 
omregnes – ved flytning til plejebolig – som enlig, 
uanset om man juridisk er fraskilt.

Det er og kan være en svær beslutning at er-
kende, at det ikke længere er muligt at bo i eget 
hjem sammen med ægtefælle/partner. Men det be-
høver ikke at betyde, at man ikke længere har et 
godt forhold, for manges vedkommende er det po-
sitivt for forholdet ikke længere at være forpligtet til 
en masse plejemæssige og praktiske opgaver.

Morten  
Blinkenberg
er speciallæge i 
neurologi, ph.d. Over-
læge på Neurologisk 
Afdeling, Dansk 
Multipel Sclerose 
Center, Rigshospi-
talet. Associeret 
seniorforsker ved 
Neurobiologisk 
Forskningsenhed, 
Rigshospitalet.

Annette Køhler
er uddannet social-
rådgiver i 1975. Har 
arbejdet i forskel-
lige kommuner 
og som rådgiver i 
Ældre Sagen. Ansat 
i Scleroseforeningen 
siden 1985.
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 SOCIALRÅDGIVERE

Ring 36 46 36 46 og aftal tidspunkt for opringning af socialrådgiveren fra dit  
område – oftest inden for få dage. Socialrådgiverne kan også kontaktes via  
e-mail eller brev. Der kan gå 3-4 dage, før du får svar på e-mail eller brev.  
I forbindelse med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid.

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

PSYKOLOGER

Ring 36 46 36 46 – telefontid dagligt kl. 11-12. Vi kan også kontaktes pr. e-mail  
eller brev. Der kan gå 3-4 dage, før du får svar på e-mail eller brev.  
I forbindelse med ferieperioder eller sygdom kan der gå længere tid. 

 Mette Harpsøe Nielsen, ledende psykolog mhn@scleroseforeningen.dk
 Marianne Kjærem Nielsen mkn@scleroseforeningen.dk
 Michael Nissen min@scleroseforeningen.dk
 Dorte Larsen dla@scleroseforeningen.dk 
 Cathrine Frahm cfr@scleroseforeningen.dk 
 Helle Gry Pedersen hpe@scleroseforeningen.dk 
 Yvonne Damm Mønsted 
 Helle Gry Pedersen
 Mette Sloth Huus
 Birgit Nilsson
 Margrethe Jungersen
 Anna Marie Buur
 Karen Nielsen

36 46 36 46
Dagligt 11-12

Rådgivningen Telefon og mail

SCLEROSELINJEN

Scleroselinjen er en hotline for mennesker med sclerose og pårørende,  
der har brug for nogen at tale med uden for Scleroseforeningens normale åbningstid. 
Linjen er åben mandag-fredag kl. 17-20 på tlf. 70 20 36 46. 

70 20 36 46
Man.-fre. 17-20

 

 LÆGERÅDGIVNING

Har du spørgsmål om din sclerose? Så ring til Scleroseforeningen på tlf. 36 46 36 46 
dagligt kl. 8-16, fredag dog 8-14. Serviceafdelingen noterer navn og telefonnummer, 
hvorefter lægekonsulent Henrik Boye Jensen ringer dig op. Mandage kl. 14.30-15.30 
og kl. 19-20.30. Vi er nødt til at få navn og telefonnummer for at kunne ringe op, men 
oplysningerne registreres ikke. Henvendelsen kan betragtes som anonym. Du kan også 
skrive til lægen på Scleroseforeningens adresse: Mosedalvej 15, 2500 Valby.

36 46 36 46
Man.-tor. 8-16 · Fre. 8-14

  Joan Vang jva@scleroseforeningen.dk ·  
Formidler også kontakt til psykologen

 Suzanne Bæk Holland sho@scleroseforeningen.dk
 Inger Johnsen ijo@scleroseforeningen.dk
 Mette Mathiasen mma@scleroseforeningen.dk  
 Dorrit Due due@scleroseforeningen.dk 
 Lotte Rørstrøm lro@scleroseforeningen.dk
 Annette Køhler ako@scleroseforeningen.dk 
 Camilla Beyer-Nielsen cbe@scleroseforeningen.dk 
 Janni Jensen jje@scleroseforeningen.dk 



Kontakt os for gratis demo
på telefon 21 64 38 28 eller 30 13 65 88  

mail@dansk-senior-service.dk

Verdens mest kompakte el scooter

Vægt ca. 23 kg. Kan tages med i fly, bil og tog. 
Se video på vores hjemmeside 

www.dansk-senior-service.dk

Fordi livets udfordringer  
klares bedst i fællesskab

Handicapservice
I vores afdeling for Handicapservice rekrutterer og formidler vi hjælpere
til handicappede. Vi registrerer alle vores medarbejderes faglige såvel som
sociale kompetencer i vores jobdatabase.
Vi har alle typer af personale registreret i vores database, der således
omfatter sygeplejersker, SOSU-assistenter og almindelige sygehjælpere
samt specialuddannet personale. Vi kan derfor tilbyde dig et stort udvalg
af hjælpere, hvor vi på forhånd har lavet en kvalificering. 

BPA-ydelser (Borgerstyret Personlig Assistance)  
Vi yder hjælp til borgere med et behov for praktisk hjælp og pleje jf.
Servicelovens §95 og §96.

STU-uddannelse (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
P.P. Handicapservice ApS kan tilbyde STU-uddannelse, som er for unge
mellem 15 og 25 år med handicap og særlige behov.

Vikarservice  
Alle der har en bevilling fra kommunen kan benytte vores vikarservice.
Hvis man ikke har en bevilling fra kommunen kan man stadig benytte os,
men man betaler da selv for ydelsen. Derudover tilbyder vi også ydelsen
til institutioner og plejehjem, som ved sygdom eller ferie mangler ekstra
mandskab.

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

Kontortider:  Mandag t i l  torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:

· Engagement · Omsorg · Ansvar · Fleksibilitet
· Respekt · Kvalitet · Livskvalitet · Stabilitet

Sociale ydelser baseret på erfaring - vi har været i branchen i over 10 år! 

Som leverandør af helhedsløsninger sikrer P.P. Handicapservice ApS, at borgere modtager den omsorg
som forventes af offentlige myndigheder og borgerne selv. Vi tager ansvaret for etableringen og driften
af hjælperteams til borgere med funktionsnedsættelser.
Det er vigtigt for os, at der genereres værdi for borgerne igennem trygge og stabile rammer og livskvalitet,
samt at offentlige myndigheder oplever at P.P. Handicapservice ApS udgør et seriøst og effektivt
bidrag på Social- og Sundhedsområdet.

P.P.
Handicapservice ApS

Revision, regnskab og 
økonomisk rådgivning

BDO i København
Havneholmen 29, 1561 København V
Tlf. 39 15 52 00, koebenhavn@bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes 
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- 
og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International 
Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af 
det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlems-
firmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO 
medlemsfirmaerne. 

CENTER FOR FYSISK HANDICAPPEDE OG 
SENHJERNESKADEDE BORGERE 

 

VÆRDIER:  
ORDENTLIGHED � VILJE TIL HANDLING� 

INDLEVELSE � ANERKENDELSE 
 
 

__________  WWW.BYTOFTEN.DK   __________ 
 

BYTOFTEN 73●TJØRRING●7400 HERNING 
RING 96 28 47 00 FOR PERSONLIG INFORMATION 



Sommerhøjskole i uge 26

Ferie uden forhindringer

Traditioner, fællesskab og farverige oplevelser.
Bo i jeres eget nyrenoverede hus og bliv inspireret  
af nye og spændende oplevelser hele ugen igennem.

Traditioner er til for at blive, så derfor har vi som altid solskinsøl 

på badebroen, det sunde og nærende morgenbord med sang - og 

Grenaas varetegn Baunhøj Mølle kører som smurt til mølledagen 

igen i år.

Vi har to meget dygtige kunstnere til at undervise jer i akvarel-

maling. Kunst skal I også se på Moesgård v/Århus, hvor vi skal på 

rundvisning i den flotte kinesiske udstilling. Grenå Pigekor synger 

for os i den smukke, gamle kirke på torvet efter en dejlig frokost. 

Heksen skal af sted og ”vi elsker vort land skal synges”. 

Vi har meget at nå og glæder os til at se jer.

Pris for en uge kr. 6.048,-/3.024,-*
Flere aktiviteter er gratis, andre koster et deltagergebyr. 

*Feriebylegat kan søges af medlemmer med sclerose

Rummelige og
funktionelle feriehuse

» Soveværelse med 2 elevations- 

 senge og direkte adgang til  

 badeværelse

» Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

» Værelse med udtræksseng  

 (140 cm bred) og en køjeseng  

 ovenover

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord, køkkenbord

» Gæstetoilet og gang

» Terrasse med havemøbler

» Egen P-plads

4 huse har loftlift 

Prisen er inkl. slutrengøring og 

Wi-Fi. Energi afregnes efter for-

brug med kr. 2,50 pr. kWh. 

Linnedpakke kr. 110,-

Barneseng/barnestol 

kr. 50,- pr. ophold

Husdyr kr. 275,- pr. ophold

Loftlift kr. 150,- pr. ophold

Online booking
www.dronningensferieby.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og få nyheder og gode tilbud.

Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa

Telefon +45 87 58 36 50

post@dronningensferieby.dk

www.dronningensferieby.dk

Førsteklasses 
ferie i 

topmoderne
huse

Få stillet et feriehus til rådighed - kvit
og frit - i Dronningens Ferieby i uge 32

10 børnefamilier, der har en indkomst 
svarende til kontanthjælpsniveau, har 
nu mulighed for at bo kvit og frit i et 
helt nyrenoveret feriehus i Dronnin-
gens Ferieby i uge 32 (3.-9. august). 
Ud over at det er gratis at bo i ferie-
byen i denne uge, tilbyder Sclerose-

foreningen et tilskud på 1.000 kr. til 
transport som en ekstra håndsræk-
ning til de heldige familier. 

Vi leverer en startpakke til huset. Der-
udover skal I selv stå for husholdning 
og lommepenge.

Der er begrænsede pladser, 
så skynd dig at udfylde an-
søgningsskema på: 
www.scleroseforeningen.dk/
uge32 
Her kan du også læse mere 
om den spændende uge. 

Ansøgningsskemaet sendes 
senest den 5. juni 2015 til: 
rejser@scleroseforeningen.dk 

Du kan også bestille et 
ansøgningsskema hos 
Scleroseforeningen på  
telefon 36 46 36 46

For fjerde år i træk har Arbejdsmarkedets Feriefond givet Sclerose- 
foreningen en stor donation, der betyder, at vi endnu engang sam-
men med Dronningens Ferieby har mulighed for at arrangere en 
oplevelsesrig uge for nogle af vores medlemmer med sclerose.

Efterårsferie i Dronningens Ferieby 2015

Ud over de 1.000 kr. skal I selv betale 
transport frem og tilbage, egen hus-
holdning, lommepenge, evt. entréer 
samt energiforbrug i huset. Der kan 
ikke søges legater i Scleroseforenin-
gen til opholdet eller til transport. 

Der er ingen hjælperstab til rådig-
hed under opholdet, så hvis du 
har brug for hjælp, skal du bestille 
hjemmepleje i Grenaa via din egen 
kommune.

Der er begrænsede pladser, 
så skynd dig at udfylde an-
søgningsskema på: 
www.scleroseforeningen.dk/
uge42 
Her kan du også læse mere 
om den spændende uge. 

Ansøgningsskemaet sendes 
senest den 14. aug. 2015 til: 
rejser@scleroseforeningen.dk

Du kan også bestille et 
ansøgningsskema hos 
Scleroseforeningen på  
telefon 36 46 36 46

Scleroseforeningen inviterer endnu engang til efterårsferiearrange-
ment i Dronningens Ferieby for børnefamilier, hvor én af forældrene 
har MS. Med støtte fra Foreninge  Østifterne har Sclerosefor-
eningen igen fået mulighed for - sammen med Dronningens Ferieby 
- at arrangere en spændende uge for børn og voksne i uge 42. Det 
koster stadig kun det symbolske beløb af 1.000 kr. for hele familien!

nfuld 
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SUND MAD Opskrifterne her bringes  
i samarbejde med  
Magasinet Sundhed.
Foto: Carsten Lundager

STEGT MAKREL MED NYE KARTOFLER,  
RYGEOSTCREME OG SPIDSKÅL
Til 4 personer

800 g kartofler
3 spsk. olivenolie
2 tsk. groft salt og friskkværnet peber

RYGEOSTCREME:
250 g rygeost uden kommen
2 spsk. cremefraiche 38 %
2 spsk. fintsnittet purløg
salt og friskkværnet peber

MAKREL:
1 fersk makrel, ca. 1 kg renset vægt
50 g smør

salt og friskkværnet peber
SPIDSKÅL:
1 spidskål
1 bdt. radiser
25 g smør
salt og friskkværnet peber

Fremgangsmåde:
Vask kartoflerne grundigt, tør dem, og 
læg dem i et ildfast fad. Vend oliven-
olie, salt og peber i kartoflerne, og bag 
dem i ovnen ved 200 grader i 30 mi-
nutter.
Rør rygeost og cremefraiche sammen, 
rør derefter purløg i, og smag til med 

salt og peber.
Skær makrellen i 8 skiver som små 
steaks, drys dem med salt og peber, og 
steg dem i smør nogle minutter på hver 
side.
Del spidskålen i 4 stykker på langs, snit 
dem derefter ret groft. Smelt smørret 
på panden, og sauter kålen i nogle mi-
nutter. Vend radiserne i, og smag til 
med salt og peber.
Servér makrelskiverne med kartofler, 
rygeostcreme og spidskål.
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BÆRCRUMBLE MED  
YOGHURTCREME
Til 4 personer

200 g jordbær
150 ribs
200 g hindbær
lidt smør til at smøre fadet 
150 g havregryn
75 g rørsukker
75 g grofthakkede mandler
50 g smør

YOGHURTCREME:
1 vaniljestang
1 spsk. honning
3 dl græsk yoghurt 10%

Fremgangsmåde:
Forvarm ovnen til 200 grader. Nip jord-
bærrene, skyl bærrene, og dryp dem deref-
ter godt af. Smør et ca. 30 cm ovnfast fad 
med lige sider, og læg bærrene i.
Bland havregryn, sukker og mandler, og 
fordel det over bærrene. Læg små smørklat-
ter på toppen. Bag kagen i 30 minutter. 
Flæk vaniljestangen, og skrab kornene 
ud. Rør vaniljekorn, honning og 1 spsk. 
yoghurt godt sammen, tilsæt resten af yo-
ghurten, og rør forsigtigt cremen sammen.
Servér kagen varm med yoghurtcreme til.

RUGPIZZA MED  
SQUASH OG TOMATER
Til 4 personer

DEJ TIL 2 PIZZAER:
25 g gær
3 dl lunkent vand
300 g rugmel
150 g Tipo 00-mel eller 
almindeligt hvedemel
1 tsk. salt

FYLD:
1½ spsk. olivenolie
2 squash i skiver, ca. 250 
g hver
500 g blommetomater i 
halve
1 fennikel i skiver
250 g bøffelmozzarella i 
små stykker
salt og friskkværnet peber

Fremgangsmåde:
Opløs gæren i ½ dl af vandet, tilsæt 2 spsk. rugmel og 
1 spsk. mel. Rør det sammen til en pasta, dæk skålen 
til, og lad den stå i 30 minutter.
Rør derefter de sidste 2½ dl vand i, tilsæt resten af 
melet og salt. Ælt dejen, til den er glat. Læg den i en 
skål, og lad den hæve tildækket i 2 timer.
Forvarm ovnen til 220 grader. Rul dejen meget tyndt 
ud til 2 firkanter – ca. 35 cm på hver led. Læg dem på 
en smurt bageplade, og pensl dejen med olien. 
Læg squash, tomater og fennikel på dejen, fordel der-
efter mozzarella ovenpå, og drys med salt og peber.
Bag pizzaerne i 20 til 25 minutter. Servér dem med en 
grøn salat.



Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger  
Dropfodsskinne. Med et simpelt greb er det muligt at skifte din  
skinne over på flere sko. Det giver frihed i hverdagen til at lave  
mange aktiviteter med samme skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er du irriteret over, at din skinne 
sidder fast på dine sko? 

Dropfodmdialock

Køb og salg af  
brugte handicapbiler

26 29 30 14
www.henningholland.dk

Terapi på Bakken
 Nina Erbs Bo Pedersen 
 Psykoterapeut MPF Psykoterapeut MPF    
 30 89 66 13 51 29 15 13

Individuel terapi  og  parterapi
At leve med sclerose kan være en stor belastning 

– både for den ramte og for de pårørende
Terapi hos sclerose-erfarne psykoterapeuter kan hjælpe 

både dig og dine pårørende til at få det bedre. 

I parterapi er det forløsende at snakke om det, der fylder, 
mens den anden lytter, og forløsende at få hjælp

til at møde og forstå hinanden.

Mulighed for behandling i eget hjem

Geråvej 102 • 9340  Asaa • terapipaabakken.dk



Bedsted Lø Grusværker ApS
Entreprenør firma- sten og grusforretning

Tlf. 74 66 22 14
Stenagervej 9, Mjøls . Rødekro

www.grus.dk

Ny Esbjergvej 4, 4720 Præstø

www.scleroseforeningen.dk



Sådan rigtigt. Hårdt med hovedet først 
uden forudgående småsnublen eller an-
den advarsel. Begge arme var overra-

skende rolige, nåede vist slet ikke at opdage 
det og undlod derfor at tage fra i styrtet.

Alle mine 178 cm lå derfor spredt lidt ud 
over gulvet. Det hele foregik i bedste ninjastil 
og med høj lyd tilsat. Med andre ord: Jeg gik 
all inn og fik derfor også ufortjent meget op-
mærksomhed. Mit styrt skete nemlig, mens jeg 
var på arbejde. 

Jeg var på udkig efter en kursist, som jeg 
skulle have en samtale med. Jeg humpede 
lidt utålmodigt rundt på 2. sal og »efterly-
ste« ham hos Gud og hvermand. Men ingen, 
hverken kursister eller lærere, havde set ham. 
Alle, både kursister og lærere, kunne dog ikke 
undgå både at se og høre mig udføre ninjastyr-
tet.

Det gjorde simpelthen så ondt – også lidt på 
kroppen og i hovedet! Jeg blev behørigt samlet 
op og hjulpet på benene af både en kollega og 
en kursist. Og så kom tårerne ...

Jeg sad bare der på en stol til fuld skue og 
græd lige så stille. Jeg var i dette øjeblik både 
forstyrrende og forstyrret, og tårerne bare flød 
og flød, mens jeg havde ondt i min flovhed og 
var mere fokuseret på ydmygelsen end på de 
fysiske smerter, et dødvægtsfald forårsager.

Efter et par minutter med larmende tavshed 
omkring mig listede jeg på toilettet og kom al-
drig ud igen ...

Eller ... altså jeg ventede i hvert fald så lang 
tid, at chancen for, at ingen længere kunne hu-
ske mit styrt (eller mig), var til stede. Men det 
kunne de så godt! Allesammen. Og de kiggede 
alle øjenkrogsagtigt efter mig, mens jeg gjorde 
mig lille bitte og passerede dem med røde øjne 
og mascarastriber ned ad kinderne.

Min redning mod den forbandede klump, 
der var på vej ud af halsen, og flovhedstå-
rerne, der ville elske at have akkompagnere, 
hele showet, var et blankt stykke A4-papir. Et 
stykke papir, som jeg meget koncentreret og 
krampagtigt stirrede på hele vejen op på 4. sal 
for at undgå at skulle gengælde alle blikkene.

Dagen i dag har været en af de mest identi-
tetsregulerende og mindeuværdige længe for 
mig. Jeg ved da godt, at jeg oftere og oftere går 
som en fuld svensker. Jeg ved da også godt (i 
et klart øjeblik), at det ved de andre også (de 
ser det jo). Men selvom vi alle ved det, så gør 
det ondt, når min hverdagsvirkelighed som i 
dag rammer så direkte, pludseligt og hårdt. 

Peter har pustet og også lyttet til, at jeg til en-
hver tid hellere vil sidde topløs med fedtet hår 
og skide på et velbesøgt offentligt toilet for åben 
dør end at falde med lyd på min arbejdsplads. 
Der kan jeg jo bare lukke døren! Vi har også talt 
om, at styrtet i dag indeholder alt det, jeg fryg-
ter, og som jeg betragter som min store altover-
skyggende svaghed. Nemlig ikke at kunne fun-
gere på lige vilkår! At udstille min svaghed både 
fysisk og i særdeleshed også psykisk. 

Chalotte Holmboe
Født i 971, gift med 
Peter og mor til tre 
børn, som alle snart 
er teenagere. Har haft 
sclerose, siden hun 
var 24 år gammel. 
Arbejder som ordblin-
delærer på VUC SYD. 

Du kan læse flere indlæg af andre bloggere på u scleroseforeningen.dk/blog

I DAG FALDT JEG!

BAGSIDEN · KLUMMEN


